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Szédítő toronytetőn alusszuk biztos tudatlanság
ban lázas, holdkóros álmainkat, s még a barát
intés is csak arra szolgálhat, hogy lebukjunk.

Kazinczy Gábor

Magyarország itt állna most hatalmasan és bol
dogan, ahelyett hogy hülyék kormányozzák!

Széchenyi István

Megtámadott nemzetiségünk kétségbeeső félté
sében annyira belebújunk magyarságunk föld
alatti bástyáiba, cifra szűrünket úgy a fejünkre 
húzzuk, hogy az ember alig látszik a magyartól.

Vajda János

Ha lehetne menekülni! Ha elmehetnék messzi 
országok védelmébe, ahol tenger, régi szépsé
gek és emberi emberek vannak! Hogy kivesszen 
ínyemből a magyar levegő íze, hogy ne sajogjon
a magyarföld. „

Szabó Dezső

A nyugati nemzetek teljesítményeinek nagysá
ga éppen abban áll, hogy magától értetődő nyu
galommal élik nemzeti életüket anélkül, hogy 
mint nemzet mindenáron felmutatni akarná
nak valamit.

Bibo István

Voltak olyanok, akik mint a nemzeti illúziók 
rombolóját, urbánusnak minősítettek, én ma
gamat sohasem soroltam sem egyik, sem másik 
kategóriához, hiszem írásommal éppen e káros 
kettéosztottságon akartam túlemelkedni.

Szűcs Jenő

Nem leszünk ott pajtás, mikor megbékélnek.

Ady Endre





Előszó

Ez a könyv -  amelynek megírására mindig is készültem -  a magyar nemzeteszme és na
cionalizmus történetéről szól. A magyar nemzeti kérdés a legösszetettebb és egyben a kü
lönböző politikai-intellektuális csoportok érzékenységét leginkább sértő témák egyike. 
Ráadásul e sokrétű és szövevényes kérdés megfejtését még az is hátráltatja, hogy a magyar 
nacionalizmus az elmúlt két évszázadban szinte kibogozhatatlanul összefonódott két ön
magában is ágas-bogas problémával, nevezetesen a nemzetiségi kérdéssel és a hazai zsidó
ság történetével. Ezért talán nem véletlen, hogy miközben ennek a könyvnek a megírását 
hosszú éveken keresztül terveztem, akaratlanul is beleütköztem a zsidó-magyar együtt
élés szinte áttekinthetetlenül kusza, zavaros és máig fájdalmas dilemmákat felvető kérdé
sébe, alkalmasint mocsarába. Korábbi, A zsidókérdés Magyarországon címet viselő köny
vem megírása nélkül tehát ez a munka aligha születhetett volna meg. Hogy mennyire ez 
a könyv járt már akkor is a fejemben, nos, azt jól mutatja, hogy bizonyos részeket már ott 
megírtam, s hiába akartam ezeket most újraírni, az akkorinál jobban, pontosabban ezút
tal sem tudtam megfogalmazni mondandómat, legfeljebb csak a hosszadalmas szövegeket 
jelentősen lerövidíteni. Ügy tekintettem tehát előző munkámat, mint ennek a könyvnek 
előtanulmányát. Remélem, olvasóim nem neheztelnek meg rám túlságosan, ha már egy
szer olvasott gondolatmenetbe vagy megfogalmazásba ütköznek. Ezek egyébként sem je
lentős egyezések, hiszen a magyar nemzeteszme és nacionalizmus összehasonlíthatatlanul 
szélesebb és szerteágazóbb téma, mint a magyarországi zsidókérdés. Nem beszélve arról, 
hogy a magyar nemzeti kérdés és nacionalizmus kutatása talán kissé más megvilágításba, 
új és eltérő kontextusba helyezi az akkor mondottakat, de azt sem hallgathatom el, hogy új 
kutatásaim alapvetően nem változtatták meg felfogásomat. Ma is azt gondolom ugyanis, 
hogy a jól induló zsidó asszimiláció, a zsidó-magyar együttélés szükségszerűen bomlott 
fel, ami persze nem jelenti azt, hogy a szomorú vég, a tragikus végkifejlet is elkerülhetetlen 
volt. Hogy ez a sokkal inkább történeti folyamatleírás, mintsem normatív gondolat sokak 
identitásérzését sértette, sérthette, ezt megértem, sőt sajnálom, de egy valamirevaló törté
nész nem írhat mást, mint ami számára az olvasottakból és a kutatásból kiderül, még ha 
ezzel bizonyos fájdalmas érzékenységeket szükségképpen sért is. Az egyéni és közösségi 
asszimiláció lehetőségei, nehézségei és korlátái kapcsán tehát fenntartom az ott mondot
takat. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története semmivel sem kevésbé süppedé- 
kes, ingoványos terület, s ez legalább annyira sérthet bizonyos érzékenységeket, mint amaz. 
így alighanem az erről írtak sem fognak osztatlan örömet okozni minden olvasómnak, de 
ezúttal sem beleegyezésüket, hanem csupán az általam mondottak, érveim és gondolataim 
figyelmes meghallgatását kérem.

A könyv megírásának négy-öt évvel ezelőtt néhány sikertelen kísérlet után rugaszkod
tam neki ismét. Az első egy-két próbálkozás azért volt minden bizonnyal eredménytelen, 
mert legelőször egy olyan monográfiát terveztem, amely egyszerre akarta elmondani a tör
ténetet, értelmezni a legfontosabb szerzők ezzel kapcsolatos mondandóját, továbbá histo
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riográfiát adni, azaz a kérdés másodlagos irodalmát kritikai szempontból feldolgozni, végül 
pedig az elmúlt egy-két évtized egyik legdivatosabb témájává előlépett nacionalizmuselmé
letekkel összevetni a magyar példát. Hamarosan kiderült azonban, hogy ezt a téma komple
xitása miatt aligha lehet egy könyvben megírni. A probléma kezdetekben mindenekelőtt az 
volt, hogy hogyan lehet ezt a szétágazó kérdést, ahol még maga az alapfogalom -  nemzet -  is 
szinte definiálhatatlanul sokrétű, mégiscsak valamennyire egységes keretbe foglalni, s ol
vasható könyvként megírni. Mi az a keret, amely formát ad ennek a bonyolult, sok helyütt 
áttekinthetetlenül zavaros történeti problémának? S ráadásul, amelynek kutatásában még 
egy sor fehér folt éktelenkedik, eddig figyelemre sem méltatott terület akad, s nem kevés kér
dés vár még megválaszolásra, hogy itt az Előszóban csak egyre, a Kádár-rendszerre utaljak, 
amely minden bizonnyal más módszerrel, tehát nem elsősorban eszmetörténeti szövegek 
elemzésével a jövőben talán jobban megközelíthető lesz. Mint ahogy az a tartalomjegyzék
ből is kiderül, azt az utat választottam, hogy a legfontosabb magyar ideológiai irányzatok 
és mozgalmak nemzettel kapcsolatos elképzeléseit helyeztem a középpontba. S ezen belül 
is négy kiemelt témát elemeztem szisztematikusan:

1. a magyar nemzettel kapcsolatos -  ha úgy tetszik -  időtlen elképzelések (ki a magyar, 
mi a magyar kérdésköre, a nemzetkarakterológiák világa);

2. az illető ideológia múltszemlélete (természetesen itt is csak a kiemelt történeti cso
mópontok és problémák, mint például a magyar őstörténet, az 1848-as forradalom, a pol
gárosodás, Trianon, 1945, 1956 stb. jöhettek szóba);

3. a magyar társadalom kulcsproblémái és sorskérdései (azok a főbb társadalmi, gazda
sági és politikai állásfoglalások, amelyek az illető ideológiát elválasztották a többi eszme- 
rendszertől és mozgalomtól, azaz az egyes csoportokat leginkább elválasztó és politikai- 
intellektuális törésvonalakat létrehozó kérdések vizsgálata); ennél a pontnál nagy szerepet 
kapott az a szempont, hogy az illető ideológia maga mit tartott kiemelt problémának -  ha 
úgy tetszik -, magyar sorskérdésnek (nemzetiségi kérdés, agrárkérdés, zsidókérdés, válasz
tási rendszer stb.), ami természetesen -  akarva-akaratlan -  okozott valamelyes aránytalan
ságot és kiegyensúlyozatlanságot a szerkezetben;

4. a kibontakozásra tett főbb javaslatok, a jövőre vonatkozó elképzelések (mit tegyünk?).
Ezt a négy elemet helyeztem tehát minden általam elemzett ideológiai mozgalom (libe

rális nacionalizmus, polgári radikalizmus, magyar fajvédelem és fajelmélet, konzervativiz
mus, népi mozgalom, szocialista-kommunista mozgalom) centrumába. Ahogy azt a figyel
mes olvasó a munka olvasásakor, vagy már a tartalomjegyzék áttekintésekor is észreveheti, 
ez a szempontrendszer valóban működőképes keretet biztosított az elemzés számára, s az 
esetek többségében (polgári radikalizmus, fajvédelem, konzervativizmus, népiek) járha
tó útnak bizonyult. Vannak ugyanakkor olyan magyar ideológiai irányzatok (fajelmélet), 
ahol ilyen valamennyire is egységes nézetrendszerről nem beszélhetünk, a főbb ideológu
sok eszméit ugyanis olyan áthidalhatatlan szakadékok választják el, amelyeket nem lehe
tett -  a gondolati rendszer kiigazítása, azaz hamisítás -  nélkül közös nevezőre hozni. Ezek
ben az esetekben (például Szálasi Ferenc és Méhely Lajos nézetrendszereinek leírásakor) 
a fenti négy szempontot nem egységesen, hanem személyenként, külön-külön vettem figye
lembe. Ezek az elemzések mindenképpen megtörték a könyv egységes szerkezetét, de -  úgy 
gondolom -  inkább vesszen az egységes szerkezet, mintsem valakinek a nézetrendszerét 
hozzáigazítsuk az általános mondandóhoz. Külön problémát jelentett a XIX. század liberális
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nacionalizmusának kérdése. Ebben a problémát felvezető fejezetben is követtem a gondol
kodók (Kossuth, Széchenyi, Wesselényi stb.) szerinti logikát, bár ezek a nézetek -  Dessewffy 
Aurél kivételével -  a liberális nacionalizmus keretén belül maradtak, majd a magyar politi
kai nemzet fogalmának, s e fogalom megalkotóinak szenteltem egy fejezetet. A századfor
dulóhoz közeledve azonban ez a viszonylag egységes nézetrendszer darabjaira hullott, így 
a liberális nacionalizmussal szemben megfogalmazódó álláspontokat ismét csak személyek 
szerint tudtam bemutatni. Csak remélni tudom, hogy ez a kissé rugalmasan kezelt szerke
zet nem zavarja, hanem ellenkezőleg, segíti az olvasókat a nemzeti kérdés megértésében. 
Mint ahogy abban is bizakodom, hogy bár szinte beláthatatlan anyagot kellett áttekinteni 
és leírni, ez a módszer jól követhető könyvszerkezetet eredményezett.

Módszertani szempontból még egy egyszerűsítést kellett végrehajtani, nevezetesen 
egy-egy ideológiai irányzaton belül csak azokkal a szerzőkkel, gondolkodókkal foglal
koztam, akik a magyar nemzeteszmével kapcsolatban új, eredeti elképzelésekkel álltak 
elő. A zsidókérdést tárgyaló könyvem befejezése után tett fogadalmamat, nevezetesen, 
hogy gazemberekkel, elmebetegekkel és futóbolondokkal soha többé nem foglalkozom, 
sajnálatosan, nem tudtam megtartani. Majd talán ezután... Ezen kivételek ellenére az el
múlt négy-öt év majd’ minden perce igazi élményt jelentett számomra. Különösen azok 
a napok-hónapok, amelyeket kedves szerzőim, Széchenyi, Wesselényi, Eötvös, Kemény 
Zsigmond, Mocsáry Lajos, Szekfű, Babits, Németh László, Kovács Imre, Bibó és Szabó 
Zoltán műveinek olvasásával tölthettem, s csak remélni tudom, hogy ebből az élmény
ből olvasóimnak is átmentettem valamennyit. Ebből a felsorolásból is látszik, hogy iga
zán három irányzat -  pontosabban e három irányzat bizonyos gondolkodóinak -  hatása 
volt meghatározó számomra: a liberális nacionalizmus Széchenyi-féle felfogása, a magyar 
konzervativizmus értékelvű vonulata, végül pedig a népi mozgalom centruma. Azt a fajta 
angolszász típusú, liberális és demokratikus konzervativizmust, amely hozzám legközelebb 
áll, sajnálatosan hiába kerestem a magyar eszmetörténetben, hiszen csak elvétve találkoz
tam nyomaival, s nem is feltétlenül a magukat konzervatívnak valló mozgalmakban. De 
még a tőlem szemléletben, gondolkodásban kissé messzebb álló, vagy nagyobb kritikával 
kezelt szerzőkkel, Kossuthtal, Dessewffyvel, Deákkal, Tisza Istvánnal, Jászival, Szabó De
zsővel, Bajcsy-Zsilinszkyvel, Illyéssel is felemelő érzés volt beszélgetni. A könyv ugyanis 
alapvetően erről a beszélgetésről, modern szóhasználatban diskurzusról szól. Nem egy
szerűen leírtam ugyanis, hogy a fentiek -  összesen mintegy száz-százhúsz szerző -  mit 
gondoltak az általam feszegetett kérdésről, hanem értelmezni próbáltam mondandóju
kat, sőt időnként vitába keveredtem velük. Talán megértik az olvasók, ha azt mondom, 
kimondhatatlanul nagyobb élményt jelentett ez számomra, mint napjaink történéseit fi
gyelni vagy szakmánybán politikai publicisztikát írni a mai szomorú viszonyokról. En
nek megfelelően kimaradtak a könyvből a különböző ideológiák másodhegedűsei, a nagy 
gondolkodók népszerűsítői, a harmadrangú politikai publicisták, ilyen-olyan pártvezérek, 
parlamenti mamelukok, egyebek.

A könyv tehát nem a magyar nemzettudat történetét járja körül, ehhez ugyanis a fen
tieknek, továbbá a sajtónak, a médiának az elemzése is feltétlenül szükséges lett volna. Ez 
azonban már alapvetően egy másik könyv lett volna, amely elsősorban nem eszmetörténeti, 
hanem történetszociológiai, szociálpszichológiai módszertant kíván, így nagy bizonyosság
gal állíthatom, ez a munka másra vár. A könyv ennek megfelelően csak mellékes utalásokat
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tesz a még ennél is tágabb körre, azaz a befogadó közegre, így tehát részletesen nem elemzi 
a magyar nemzettudat problémáit. Egyszóval a könyv középpontjában a magyar nemzeti 
eszme s az ezzel kapcsolatos ideológiai kérdések, s nem szociálpszichológiai problémák áll
nak. Ez a könyv tehát elsőrendűen eszmetörténeti mű, amely a modern magyar nemzeti 
eszme kialakulásával, valamint XX. századi viharos történetével foglalkozik, következés
képpen figyelme nem terjed ki a prenacionalista hazafiság problematikájára, a hazaszeretet 
különféle középkori és újkori formáira, továbbá a népi patriotizmusra. Egészen pontosan 
arra, ami a XIX. század előtt történt, s amelynek megírására Szűcs Jenő olyannyira készült, 
de amelyet csak elkezdeni tudott, így ez az általa tervezett munka még ma is megírásra vár. 
A fonalat tehát ott vettem fel, ahol ő megálmodott könyvét befejezni akarta. Mivel mint
egy száz-százhúsz szerző nemzeti kérdéssel kapcsolatos nézetét kellett valamelyest keretbe 
foglalni, ezért ez magától értetődően bizonyos további leegyszerűsítéssel járt, lehetetlen 
lett volna ugyanis egyéni fejlődéstörténeteket adni, ez a feladat minden bizonnyal a szemé
lyi -  s Magyarországon oly fájdalmasan nélkülözött -  biográfiákra vár. Az eszmetörténet
nek, de különösen a nemzeti kérdés megírásának nincs királyi útja, amelyen csak végig kell 
menni. A választott út, az ideológiák szerinti elemzés természetesen nagy lemondásokkal és 
hiányokkal jár -  s ennek fájdalmas voltát nálam senki sem érezheti jobban. Ez az elemzés 
ugyanis nem teszi lehetővé, hogy olyan költőkkel, írókkal -  példának okáért Vörösmarty 
Mihály, akitől könyvem főcíme származik, vagy Petőfi Sándor, Fülep Lajos, József Attila, 
Szabó Lőrinc, Márai Sándor vagy a mai szerzők közül Esterházy Péter, hogy csak a legna
gyobb hiányokat említsem -  foglalkozzam, akik egyrészt besorolhatatlanok, ennek ellenére 
határozott elképzelésük volt a nemzetről, mégis ennek kifejtése egészen másfajta módszert 
és kutatási technikát igényelt volna. Ez a másik könyv is megírásra vár még...

A következő nagy hiányossága munkámnak, hogy kissé mostohán bántam a másodla
gos irodalommal. A főszövegbe és a hozzá kapcsolódó lábjegyzetekbe ugyanis csak az illető 
szerzők eredeti művei kerültek (az egyetlen kivétel az epilógus), a rájuk vonatkozó bőséges 
irodalmat élesen elválasztottam a főszövegtől, s külön bibliográfia keretében dolgoztam fel, 
amelyet a könyv végén helyeztem el. Ez az irodalmi útmutató természetesen csak a bátrabb 
és érdeklődőbb olvasóknak szól, de e nélkül a könyvet hiányosnak éreztem volna -  hiszen 
sokat köszönhettem ezeknek az írásoknak, s ezt a megfelelő helyen jeleztem is. A másodla
gos irodalomnak a főszövegbe olvasztása -  ezzel is megpróbálkoztam, ez volt az a bizonyos 
második kudarc, amelyre már a fentiekben utaltam -  oly mértékben bonyolulttá tette volna 
a könyv szerkezetét, hogy ez már az érthetőség rovására ment volna. Itt szeretném meg
jegyezni, hogy a másodlagos irodalmat 2007 közepéig követtem. Pontosabban a könyvek 
esetében valóban ez történt, köszönhetően az Országos Széchényi Könyvtár kitűnő, s ma 
már interneten is hozzáférhető katalógusának. A folyóiratcikkekkel -  sajnálatosan -  nem 
ez a helyzet. 2004-ben ugyanis teljesen érthetetlen okokból megszűnt a sajtórepertórium, 
így -  a XXI. század elején, s Szinnyei József és Gulyás Pál országában! -  ma csak véletle
nül tudhatjuk meg, ha valami fontos megjelent példának okáért a Soproni Szemlében vagy 
a hetilapok és napilapok recenziós rovatában. Csak remélni tudom, hogy a magyar tudo
mányos közélet a közeljövőben kikényszeríti a tudomány érrendszerét jelentő sajtóreper
tórium visszaállítását...

Bár könyvem alapvetően eszmetörténeti problémákkal viaskodik, így a megközelítése 
is eredendően történeti, de egyúttal olyan problémát elemez, amely meggyőződésem sze



ELŐSZÓ ■ 15

rint ma is élő és aktuális. Nevezetesen, mi az oka a magyar nemzetet immár több évszáza
da megosztó ugyancsak éles törésvonalaknak (kuruc-labanc, kiegyezéspárti-függetlenségi, 
népi-urbánus, jobboldali-balliberális), amely minden korban más-más alakban bukkan 
fel. Ezek a koncepciók ugyanis nem egyszerűen egymástól eltérő elképzelések a nemzet 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről (s amelyek természetesnek mondhatók minden nemzet 
életében, s különösen egy plurális társadalomban), hanem olyanok, amelyek között a ra
cionalitáson túlmutató mély szakadékok húzódnak, s amelyek között lehetetlen hidat ver
ni, s amelynek képviselői egymást kölcsönösen kizárják a nemzet fogalmából. Úgy vélem, 
ez a magyar eszmetörténet talán legizgalmasabb és legtalányosabb kérdése. Ezzel a prob
lémával, mint egy újakra készülő fiatal nemzedék tagja, mint a Századvég folyóirat egykori 
főszerkesztője magam is szembekerültem. Végső soron ugyanis ez a probléma verte szét 
nemzedékünket, s ez okozta azt a végletes megosztottságot, amelynek napjainkban ezer
nyi jelét láthatjuk. így számomra az ügy nem egyszerűen csak történeti kérdés volt, hanem 
a történelem segítségével szerettem volna megérteni egy problémát, a magyarság politikai 
szempontból végletes megosztottságának az okát, ezt az igazi morbus hungaricust, ame
lyet -  fájdalom -  nemzedékemnek sem sikerült meghaladni és orvosolni. A kutatás során 
sokat megtudtam az ehhez vezető utakról, okokról, s a könyvvel talán sikerül majd olva
sóimat is közelebb hozni a válaszhoz, ha végleges válasz -  mint minden igazán nagy tör
téneti kérdésre -  nem is adható.

A XX. század hatvanas éveitől a nacionalizmus -  különösen annak elméleti és összeha
sonlító kutatása -  egyike volt a legkiemeltebb témáknak. Ennek ma már könyvtárnyi iro
dalma van, s magyarul is hozzáférhető két kitűnő szöveggyűjtemény, amely a legfontosabb 
szerzőket és írásokat tartalmazza,1 s a nacionalizmus elméletének néhány fontos munkája 
is olvasható már magyarul.2 Ebből a hatalmas irodalomból számomra még mindig Ernest 
Renan klasszikus, majdnem minden később felvetett problémát érintő tanulmánya tűnik 
a legfontosabbnak.3 Ennek megfelelően a nemzet fogalmát én sem faji-etnikai, nyelvi, val
lási, érdekközösségi és földrajzi (bár a felsoroltak közül valamennyivel összefüggő) foga
lomnak tartom, hanem mindenekelőtt renani -  ha úgy tetszik szellemi -  értelemben hasz
nálom, azaz közös emlék a múltból, közös terv a jövőre. „A nemzet -  írja Renan lélek, 
szellemi alapelv. Ezt a lelket, ezt a szellemi princípiumot két dolog alkotja, mely azonban 
voltaképpen egy. Az első a múltban gyökeredzik, a másik a jelenben. Az egyik: emlékek 
gazdag örökségének közös birtoklása, a másik: a jelenlegi megegyezés, vágy arra, hogy kö
zösen éljünk, annak szándéka, hogy a továbbiakban is kamatoztassuk az osztatlanul kapott

1 Ezt a hatalmas irodalmat lásd Gerhard Seewann és Dippold Péter bibliográfiájában (Bibliographisches 
Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas. Bd. 1. München, 1997, R. Oldenbourg, 1-37. p.), va
lamint Anthony D. Smith könyvének bibliográfiájában (Nationalism and modernism. A critical survey 
o f recent theories o f nations and nationalism. London -  New York, 1998, Routledge, 244-263. p.), végül 
Kántor Zoltán alább idézett szöveggyűjteményének irodalomjegyzékében (397-411. p.). A két idézett kö
tet: Bretter Zoltán -  Deák Ágnes szerk.: Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs, 1995, Tanulmány; 
illetve Kántor Zoltán szerk.: Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Budapest, 2004, Rejtjel.

2 Eric J. Hobsbawm: A nacionalizmus kétszáz éve. Budapest, 1997, Maecenas; Schöpflin György: A modern 
nemzet. Máriabesnyő-Gödöllő: 2003, Attraktor; Benedict Anderson: Elképzelt közösségek. Gondolatok 
a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. Budapest, 2006, L’Harmattan-Atelier.

3Ernest Renan: Mi a nemzet? In Bretter Zoltán -  Deák Ágnes szerk.: Eszmék... I. m. 171-187. p.
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örökséget.”4 Ahogy ezt Edmund Burke a Töprengésekben5 egy kissé más megközelítésben 
megfogalmazta, a nemzet az élők, a holtak és a még meg nem születettek szövetsége, azaz 
a nemzet nem egyszerűen racionális kalkulációk révén összetartott közösség. Könyvem
ben éppenséggel azt a történeti folyamatot mutatom be, hogy a renani nemzetfogalomban 
kulcsszerepet játszó ’roppant szolidaritás’ és ’mindennapi népszavazás’ hogyan szorult hát
térbe, vagy egyenesen veszett el a magyar nemzetben. Hogyan jutottunk odáig, hogy a mai 
Magyarországon a szemben álló politikai-világnézeti szekértáboroknak már nincs se közös 
emlékük a múltról, se pedig közös tervük a jövőre. A könyv arról szól, hogy Magyarország 
történeti adottságai miatt az itteni különböző csoport- és lojalitástudatok (eltérő nyelvek és 
etnikus tudatok, eltérő történeti múlt, más-más viszony lokális területekhez és a közösnek 
feltételezett hazához) közös nevezőre hozása milyen nehéz feladványnak bizonyult, s ez 
a valóban nem könnyű feladat megoldhatatlannak bizonyult a magyar politikai elit számá
ra. A könyv a feladat megoldásához vezető utcákat és zsákutcákat veszi számba.

Ma a magyar nemzet szétszórt nemzetté, diaszpóranemzetté vált, ahogy azt Szabó Zol
tán pontosan megfogalmazta. S csak jelezni szeretném -  bár ez végképp nem e könyv tár
gya és feladata -, hogy minden bizonnyal a megoldási módokat is abban az irányban kell 
keresni, amerre Szabó Zoltán kutatta. Munkám vállaltan történeti, így alkalmasint azt sze
retném bizonyítani, hogy a -  bár kétségkívül meggondolkodtató és inspiráló -  elméleti 
irodalomban bőségesen tárgyalt nemzettipológiák (államnemzet -  kultúrnemzet, etnikus 
nemzet -  politikai nemzet, keleti típusú -  nyugati típusú nacionalizmusok stb.) túlzottan 
leegyszerűsítők, s hogy milyen messze vannak ma még a konkrét történeti anyagtól. Már 
Szűcs Jenő is rámutatott arra, hogy a magyar nemzet a Habsburg Birodalommal szemben 
inkább kulturális, míg a hazai nemzetiségek felé politikai-állami nacionalizmusként jelent 
meg. Munkám éppen annak bizonyítása, hogy a magyar ideológiai irányzatokban és moz
galmakban, sőt az egyes ideológiákon belül is mennyire különböző alakban mutatkozott 
a nemzet (faji, etnikai, származási, nyelvi, közös szokások és hagyományok vagy transz
cendens hiten alapuló sorsközösség formájában, közös érdekek vagy közös küldetéstudat 
alakjában, földrajzi-lokális, kulturális, politikai-állami stb.), s mennyi különféle formát öl
tött az illető ideológia nacionalizmusa, a szerzők tudása, vérmérséklete vagy a politika napi 
igényei szerint. A szakirodalom másik nagy témájához, amely a nemzetek eredetével foglal
kozik, munkám csak korlátozottan tud hozzászólni, hiszen ehhez éppen a korábbi száza
doknak, de különösen az átmenet időszakának (XVII-XVIII. század) behatóbb vizsgálata 
lett volna szükséges. Az eddigi elméletek, azaz a perennialista (a nemzet örök), a modernista 
(a nemzetet a modernizáció hozta létre) és a szimbolikus (a nemzet szimbolikus és mester
séges termék), számomra túlzottan egyoldalúak, s nagymértékben leegyszerűsítők, noha 
valamennyi teória fontos kérdéseket feszeget, s gondolkodásomat a témáról jelentős mér
tékben befolyásolták a nacionalizmussal foglalkozó szerzők, különösen Isaiah Berlin, John 
Plamenatz, Ernest Gellner és Benedict Anderson, s még kérdésfelvetéseimben is minden 
valószínűség szerint ott kísértenek az általuk mondottak.6 Az ezzel kapcsolatos elképzelé-

"Uo. 185. p.
’Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról. Budapest, 1990, Atlantisz.
6 Lásd erről részletesen Anthony D. Smith: A nacionalizmus. In Bretter Zoltán -  Deák Ágnes szerk.: Esz

mék... I. m. 9-26. p.
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seimet -  bár eredetileg ebben a könyvben terveztem -  másutt szeretném majd részletesen 
elmondani, nevezetesen, hogy a nemzet fogalmát éppen eredendő kettőssége teszi külö
nösen bonyolulttá és megfoghatatlanná. A nemzet ugyanis egyszerre nemzetépítő projek
tum, terv, célkitűzés (adni kell egy nemzetet az emberiségnek’), ugyanakkor bár képzelt, 
de mégiscsak nem virtuálisan, hanem nagyon is valóságosan létező közösség.

Talán csak egyetlen várható kritikai megjegyzésre szeretnék előzetesen reflektálni, ez 
ugyanis minden bizonnyal -  mint ahogy azt könyvem kéziratának olvasói előre jelezték -  be 
fog következni. Nevezetesen, mi értelme van a nemzeti sebeket feltépni, s az elkövetett bű
nöket, hibákat ilyen nyíltsággal és mélységben tárgyalni, különösen, ha a szomszéd nem
zetek mélyen hallgatnak, vagy csak szőrmentén kezelik az általuk elkövetetteket (színmagyar 
területekre való teljességgel megalapozatlan igény, erőszakos asszimiláció, Benes-dekrétu- 
mok stb.)? S valóban ez a könyv kizárólag a magyar nacionalizmusról szól, ennek követ
keztében időnként egyoldalúan és kiegyensúlyozatlanul mutatja be a történéseket, hiszen 
úgy tüntet fel és értelmez eseményeket és magyar álláspontokat, mintha azok légüres tér
ben, s helyenként nem éppenséggel valamire való reakcióként keletkeztek volna. Erre a kér
désre azt tudom csupán válaszolni, hogy egyrészt hitem szerint a sepregetést mindenki
nek -  ahogy azt Széchenyi, Mocsáry, Bibó István és Szabó Zoltán tette -  a saját portája előtt 
kell kezdenie, akkor is, ha a szomszéd háza előtt alkalmasint hegyekben áll a szemét. Nem 
lehet ugyanis a magyar területi követelésektől és a szupremáciai igényektől való -  mára már 
teljességgel megalapozatlan -  félelem a gátja annak, hogy az elmúlt 60-80 évben a kisebb
ségi magyarokkal szemben elkövetett bűnöket elhallgassuk. Reményeim szerint ez a tisz
tázási folyamat -  ha nem is a közeljövőben -  el fog indulni... Másrészt a történelem örökös 
mentegetését, s mindenekelőtt a gyűlölködést valahogy be kell fejezni, még ha senki sem 
tudja, hogyan is kellene mindezt elkezdeni...

Végül néhány technikai megjegyzés. Eredetileg azt terveztem, hogy egy önálló feje
zetben elemzem a magyar politikai nyelvezetet, erről azonban le kellett mondanom. De 
azt sem szeretném, ha a feldolgozott ideológiák mozgalmi nyelve teljességgel elsikkadna, 
így ahhoz a módszerhez folyamodtam, hogy a szó szerinti és hivatkozással ellátott idéze
tek mellett, a nyelvészetben használatos aposztrófok közé (’példa’) foglaltam ezeket az ál
taluk használt kifejezéseket, mondatokat. Ezek természetesen nem szó szerinti idézetek, 
nem is az én stiláris fordulataim, hanem csupán jelzések az illető ideológia és mozgalom 
nyelvhasználatára. A szó szerinti idézeteket rendszerint az eredeti vagy valamilyen auten
tikus kiadásból vettem, de a tolihibákat javítottam, lehetőség szerint tehát kerültem a szá
momra kissé mindig is idegen, felesleges és nagyképű okoskodásnak tűnő sic! formulák 
elhelyezését. A magam példáján is meg tudom erősíteni Szörényi László Delfináriumának 
igazságtartalmát, ezért különösen óvatosan jártam el a szélsőjobboldali és népi irodalom 
szövegeinek idézésénél, ezeknél történt ugyanis az elmúlt évtizedekben a legtöbb hamisí
tás, s -  fájdalom -  történik ma is.

Legvégül köszönetemet szeretném kifejezni mindenekelőtt az Országos Széchényi Könyv
tár minden munkatársának, mivel ezt a könyvemet is ott, az egyik Tabánra néző ablakmé
lyedésben írtam. A könyvtár munkatársai készséggel és ritka ügybuzgalommal segítették 
munkámat, s különösen Lakatos András, akivel -  túl az állandó könyvkeresés ügyein -  még 
a kézirat egyes problémáit is meg tudtam beszélni. Csak remélni tudom, hogy az átszerve
zett Széchényi-könyvtár legalább annyi segítséget ad majd a jövő szerzőinek, mint ameny-
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nyit én kaptam. Kéziratom egészét vagy egyes részeit többen, így Bárdi Nándor, Borbándi 
Gyula, Domokos Mátyás (váratlan és fájdalmas halála miatt csak az első elkészült fejezetet 
olvashatta), Filep Tamás Gusztáv, Gergely András, Hajdú Tibor, Hermann Róbert, Kende 
Péter, Kenedi János, Kerényi Ferenc, Litván György, Pótó János, Romsics Ignác, Tőkéczki 
László és Wéber Attila olvasták, s tanácsaikkal vagy éppenséggel figyelmeztetéseikkel sok 
hibától és kellemetlenségtől óvtak meg. Segítségük nélkül ez a könyv nem születhetett vol
na meg, de minden hiányosságért, felületességért természetesen én vagyok a felelős. Né- 
hányan azonban koncepcionális egyet nem értésüket előre jelezték. Köszönettel tartozom 
családomnak is támogatásukért és végtelen türelmükért. Nem feledkezhetem meg az Osi
ris Kiadó munkatársairól sem, hiszen az elmúlt néhány évben -  bár ehhez már hozzászok
tak -  csak korlátozottan láthatták főszerkesztőjüket. Az ő segítségük és kitartásuk nélkül 
egyszerűen nem juthattam volna hozzá ahhoz a szükséges időhöz, amit ezzel a könyvvel 
töltöttem. Köszönet illeti a kötet szöveggondozóját, Macskássy Zsuzsát, valamint a könyv 
tervezőjét és műszaki szerkesztőjét, Környei Anikót áldozatos munkájukért. A könyv il
lusztrációs anyagát különböző közgyűjteményekből szedegettem össze, lehetőség szerint 
törekedve arra, hogy ne az unos-untalan idézett képeket válogassam össze. Ezeknek az in
tézményeknek, s a gyűjtemények kezelőinek különös köszönettel tartozom, így Jalsovszky 
Katalinnak és Tomsics Emőkének (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár -  MNM 
TF), Bata Tímeának (Néprajzi Múzeum Fotótár -  NM F), Demeter Zsuzsának (Budapes
ti Történeti Múzeum -  BTM), Cseh Máriának és Nagy Zoltánnak (Országos Széchényi 
Könyvtár -  OSZK), Lengyel Annának (Magyar Távirati Iroda Fotótár -  MTI), Sándor Ti
bornak és Nagy Zitának (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye -  FSZEK), 
Bánki Zsoltnak és Kovács Idának (Petőfi Irodalmi Múzeum -  PIM), végül Horányi Ká- 
rolynak (Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára -  MTA). Könyvem olvasóit pedig 
arra szeretném biztatni, hogy véleményüket ne hallgassák el, a könyvben hagyott hibákra, 
félreértésekre nyugodtan hívják fel a figyelmemet (kiado@osirismail.hu), minden javítási 
javaslatot köszönettel veszek. Legeslegvégül szeretnék megemlékezni időközben elhunyt 
barátomról, Benda Daniról, aki mindig figyelemmel olvasta írásaimat, s akihez leginkább 
fűzött lelki-intellektuális kapocs. Jelenlétét fájdalmasan nélkülöztem az íráskor, így köny
vemet az ő emlékének szentelem.

Alsóörs, 2007. október 10. Gyurgyák János



A XIX. SZÁZADI LIBERÁLIS 
NACIONALIZMUS ÉS ELLENZŐI



< Kossuth Lajos beszéde a képviselőházban. 1848. július 11. (mnm)



A XIX. század húszas-harmincas éveiben korszak- és nemzedékváltás történt Magyarorszá
gon. Egy olyan új politikai-intellektuális elit (Széchenyi István gróf és Kossuth Lajos, Wes
selényi Miklós báró és Batthyány Lajos gróf, Szemere Bertalan és Deák Ferenc, Kölcsey 
Ferenc és Kemény Zsigmond báró, Vörösmarty Mihály és Eötvös József báró, Szalay László 
és Horváth Mihály -  hogy csak a legismertebbeket említsük) lépett a politikai, irodalmi és 
tudományos élet színpadára, amely egyedülálló a magyar történelemben, s amely azóta is 
viszonyítási pont és egyben megközelíthetetlen eszmény minden újonnan induló nemze
dék számára. Ezt a nemzedéket valóban embert próbáló feladatok hívták életre: az ország 
modernizálása és polgárosítása; a feudális eredetű előjogok és kiváltságok megszüntetése; 
a jobbágyság intézményének felszámolása; a szegény nép, a misera plebs felemelése; a m a
gyar függetlenség helyreállítása; a soknemzetiségű történelmi magyar állam, a Regnum 
Hungaricum újraegyesítése, majd egybentartása; a magyar irodalmi-tudományos nyelv 
megteremtése stb. Ha még ehhez azt is hozzátesszük, hogy ezeknek a jórészt az európai 
liberalizmus és polgárosodás által felvetett problémáknak a megoldásához Magyarorszá
gon -  paradox módon -  nem a rendi privilégiumokat élvező, azokhoz mereven ragasz
kodó, s egyébként sem jelentős számú és erejű polgárság, hanem az a jobbára arisztokrata 
vagy nemesi származású politikai-intellektuális elit látott neki, amely ezzel szükségképpen 
saját kiváltságait is felszámolta, tehát a politikáin kívül egyfajta társadalmi metamorfózist is 
végrehajtott, nos, akkor még jobban érzékelhetjük a feladat nagyságát. A tennivalók közül 
az egyik legnehezebbnek, s a legtöbb buktatót hordozónak kétségkívül a nemzeti kérdés 
rendezése, a polgári magyar nemzet megteremtése bizonyult. Hiszen Magyarország részét 
alkotta a Habsburg Birodalomnak, következésképpen a teljes függetlenség és szuverenitás 
kivívása birodalmi és egyben európai hatalmi érdekekbe ütközött. Az ország nyelvi-etnikai 
sokszínűsége még tovább bonyolította a képletet. 1840-ben ugyanis a magyar etnikum az 
ország népességének -  Horvátországot is beleértve -  csak relatív többségét alkotta (37,36% 
magyar, 17,10% román, 13,10% szlovák, 9,89% német, 6,88% horvát, 6,43% szerb, 3,44% 
ruszin), s korszakunk végére, s még 1910-re sem került többségbe. (Ez utóbbi időpontban 
Horvátországot nem számítva is éppen csak meghaladta az ötven százalékot.) Továbbá az 
is komoly nehézséget okozott a nemzedék számára, hogy ekkor még a magyar irodalmi
tudományos nyelv sokkal inkább lehetőség és feladat, mintsem adottság volt. Az új dolgok 
és problémák megnevezése, nyelvi formába öntése tehát párhuzamosan haladt a megoldá
sukra tett kísérletekkel.

A magyar nemzetfejlődés ezen történeti körülmények és adottságok miatt nem követ
hette az európai nagy nemzetek, különösen a francia államnemzet kialakulásának útját 
(a polgári társadalom megszületése az abszolutizmus államkeretei és gazdasági lehetősé
gei között; az abszolutista államhatalom megdöntése vagy jelentős korlátozása; a feudális 
eredetű nemesi-rendi előjogok és kiváltságok megszüntetése; az egységes nyelvi-kulturá
lis nemzet megteremtése, sokszor az erőszaktól és adminisztratív eszközöktől sem vissza
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riadva; a nemzeti polgárság megerősödése, valamint az ennél tágabban értelmezett polgári 
társadalom megszilárdulása), mivel egyrészt a magyar politikai elit nem jelentéktelen része 
idegennek érezte mind az abszolutista Habsburg-uralmat, mind pedig a hazai polgárság 
jelentős részét. Másrészt az 1848-1849-es szabadságharc katonai veresége világossá tette 
a politizáló elit többsége számára a teljes magyar szuverenitás helyreállításának lehetetlensé
gét, míg a közvélemény nem jelentéktelen része nem tudta elfogadni ezt a politikai realitást. 
Harmadrészt a magyarországi nemzetiségek a XIX. század elején-közepén már maguk is 
elindultak a nemzetté válás rögös útján, ahonnan visszafordítani őket sem magyar haza
fias szólamokkal, sem előnyök megcsillantásával, sem pedig erőszakkal és adminisztratív 
beavatkozással nem lehetett. A magyar politikai eliten belül -  amint azt a következőkben 
látni fogjuk -  a reformkorban, az abszolutizmus és a dualizmus korában is jelentős nézet- 
különbségek alakultak ki (a Habsburgokhoz való viszony, a kormányzati rendszer, a nép
képviselet formája, a közigazgatás problémája, a megyék szerepe, a nemzetiségi kérdés ke
zelése, a hazai zsidóság megítélése stb.), mégis azt mondhatjuk, hogy ezek a különbségek 
belül maradtak a liberális nacionalizmus ideológiáján. Jelentős változások csak a század- 
fordulóhoz közeledve következtek be, amikor is megjelentek azok az új ideológiák, ame
lyek túlléptek a liberális nacionalizmus gondolatkörén. Eszmetörténeti szempontból az 
új magyar nemzetállami koncepciók mögött a létért folytatott harc szociáldarwinista gon
dolatának a megjelenése áll, amely felváltotta a korai liberalizmus elképzelését a nemzetek 
harmonikus együttéléséről. A XIX. században lényegét tekintve négy egymástól viszonylag 
élesen elváló elképzelés alakult ki a magyar nemzet jelenét és jövőjét illetően; klasszikus li
berális nacionalista, eötvös-deáki magyar politikai nemzet koncepció, Teleki-Kossuth-féle 
konföderációs, magyar nemzetállami. Amikor Eötvös-Deák-, illetve Teleki-Kossuth-féle 
nemzetkoncepcióról beszélünk, ezt csak bizonyos megszorításokkal tehetjük, hiszen Eöt
vös József és Deák Ferenc, valamint Teleki László és Kossuth Lajos esetében -  mint ahogy 
azt az alábbiakban részletesen kifejtjük -  aligha beszélhetünk teljes nézetazonosságról. Ha 
teljes nézetazonosságról nem is lehet szó, lényegi egyezésről igen. így amikor az egyszerű
ség kedvéért a továbbiakban eötvös-deáki nemzetkoncepciót említünk, akkor erre a lényegi 
nézetazonosságra utalunk, nem feledkezve meg a közöttük meglévő véleménykülönbségről 
és eltérő megközelítési módról.

Az első elképzelés, a klasszikus liberális nacionalizmus uralja a reformkor egészét. E kon
cepció lényege, hogy a politikai jogokért cserébe megindul a spontán magyarosodás, illetve, 
ha ez a folyamat valamilyen oknál fogva megakadna, vagy nem működne, akkor legalább 
az várható el a hazai nemzetiségektől, hogy a tágan értelmezett közélet (actus publicus) 
színterein használják az iskolában elsajátított magyar államnyelvet. Ez a fajta nacionaliz
mus alapvetően és szükségképpen hosszú távon nemzeti függetlenségre törekedett, így 
a birodalmi létet legfeljebb perszonális unió keretében tudta elképzelni. Ez az elmélet, s az 
elméletre épített politikai gyakorlat azonban 1848-49-ben -  mind függetlenségi, mind pe
dig nemzetiségi szempontból -  kudarcot vallott.

A második elképzelés több szálból, tehát a nemesi előjogokon alapuló natio Hunga- 
ricaból, a XVIII. század végéig tagadhatatlanul létező hungarus tudatból, a magyar nyelv 
elismert státuszáért folytatott irodalmi küzdelmekből, s nem utolsósorban a radikális na
cionalizmus kudarcának tapasztalatából alakult ki. A magyar politikai nemzet fogalmát az 
1868. évi nemzetiségi törvény úgy határozta meg, hogy Magyarország összes honpolgárai
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politikai tekintetben egy nemzetet alkotnak, az oszthatatlan, egységes magyar nemzetet, 
amelynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja. En
nek a reformkorban csak csíra formában létezett, de a dualizmus korában -  Teleki László és 
Kossuth Lajos elképzeléseivel szemben kialakult -  Eötvös József elvi alapvetésein alapuló és 
Deák Eerenc által végső jogi formába öltöztetett koncepciónak kétségkívül voltak előnyei, 
de hátrányai sem elhanyagolhatók. Ez a koncepció -  legalábbis elméletben -  egészen a XX. 
század elejéig fennmaradt, jóllehet már születése pillanatában halálos sebet kapott (a nem
zetiségi képviselők egy részének tiltakozása, ellenállása, majd kivonulása a parlamentből), 
s a századfordulóhoz közeledve egyre inkább csak fügefalevéllé vált mind a nemzetiségi ve
zetők, mind pedig a magyar politikai elit számára. Pedig az eötvös-deáki koncepció, és az 
alapját alkotó megegyezési hajlandóság, a nemzetiségi problémákat megértő szemlélet és 
jóindulat páratlan lehetőséget biztosított volna a Kárpát-medence népeinek békés együtt
élésére. Különösen akkor, ha annak eredeti, Eötvös József által kidolgozott és megszövege
zett törvénytervezetét fogadták volna el a képviselők, valamint ha a magyar politikai elitnek 
lett volna türelme tovább tárgyalni a hazai nemzetiségi vezetőkkel, s további kompromisz- 
szumokat beépíteni a törvénybe. Ehhez persze mindkét fél részéről alapvető jóindulatra, 
a másik fél szempontjainak és érzékenységének a megértésére, valamint a törvény fokozatos 
és folyamatos tágítására, a nyelvi-kulturális lehetőségek bővítésére, nem pedig -  ahogy az 
a századforduló környékén történt -  szűkítésére, a törvény szellemével ellentétes megszo
rításokra lett volna szükség. A felerősödő közép-európai nacionalizmusok, a feltorlódó in
dulatok és a hazai nemzetiségi mozgalmak egyre inkább kifelé gravitáló iránya, a ki kit győz 
le szelleme, végül pedig a századforduló magyar politikai elitjének vaksága és ostobasága, 
valamint nemzetállami, sőt birodalmi lázálma végső soron lehetetlenné tették az együttélést, 
a Kárpát-medencei közös haza évszázados gyakorlatának a folytatását. A hazai nemzetisé
gek erejüket a minden kétséget kizáróan liberális törvény adta lehetőségek kihasználására 
(gazdasági-pénzügyi intézményeik létrehozása, alapfokú iskoláik megerősítése, társadal
mi-kulturális szervezeteik megszilárdítása, sajtó- és propagandaeszközök igénybevétele 
stb.) fordították, s előbb csak titokban, majd egyre nyiltabban az elszakadásra vagy az ön
álló nemzeti létre készültek, míg a hazai politikai elit -  a kiegyezés adta erejének és hatalmi 
helyzetének biztos tudatában -  egyre inkább hajlamossá vált az eötvös-deáki nemzetiségi 
törvény eredeti szelleméről elfeledkezni, s a magyar politikai nemzeten ténylegesen magyar 
nemzetet érteni. S a politikai nemzet leple alatt egyre többen -  az eötvös-deáki intencióval 
szöges ellentétben -  az egységes magyar nemzetállam kiépítésén törték a fejüket.

Az egységes magyar politikai nemzet szép ideája végső soron csak papiroson maradt, 
tényleges politikai közösségként nem működött, az eszme és a valóság között mély szakadék 
keletkezett, így hamarosan az egész elképzelés virtuálissá vált. Ennek következtében a XIX. 
század nyolcvanas-kilencvenes éveiben már teljesen elszigetelődtek azok a gondolkodók és 
politikusok -  mindenekelőtt Mocsáry Lajos és néhány nemzetiségi vezető akik komolyan 
vették az eredeti eötvös-deáki intenciókat, valamint a törvény betűjéhez is megkíséreltek 
hűek maradni. Pedig a politikai nemzet koncepciójának kétségkívül voltak előnyös oldalai. 
Ez az idea ugyanis valóban szervesen nőtt ki a tradicionális magyar jogtörténetből, a rendi 
korszak natio Hungarica eszméjéből és valóságából. Továbbá egy soknemzetiségű és több
nyelvű országban ez az elképzelés ésszerű kompromisszumnak tűnt. De csak tűnt, hiszen 
a magyar, román, szlovák és szerb nemzetté válás reális folyamatai nem tűrtek ilyen jellegű
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kompromisszumokat, s ezek a széttartó, centrifugális erők és törekvések az egységes poli
tikai nemzet koncepcióját pillanatok alatt jobb esetben szép álommá, rosszabb esetben az 
ördögtől való gondolattá változtatták. Eötvös József és Deák Ferenc életművében azonban 
hiába keresünk ördögi patákat, őket a hazai nemzetiségekkel történő kiegyezés valóban 
őszinte szelleme vezette, tőlük bizonyosan távol állt mindenfajta hátsó szándék, sovén in
dulat. Azonban fokozatosan az eredeti koncepció hátrányai kerültek előtérbe: a hazai nem
zetiségek maguk is önálló nemzetté akartak válni, s a politikai nemzet mellett álló magyar 
jelzőt valósággal blaszfémiának tekintették. Ez a nemzetiségi elutasítás pillanatok alatt il
luzórikussá és virtuálissá változtatta az eötvös-deáki elképzelést. De nem feledkezhetünk 
meg a fogalom mögött megbúvó kétértelműségről sem, amely állandó bizonytalanságban 
hagyta a szélesebb politizáló közvéleményt. Nem lehetett ugyanis pontosan tudni, hogy 
valaki magyar nemzet alatt mit is értett valójában, a nemzetiségeket is magában foglaló 
politikai nemzetet, a magyar múlttal azonosulók politikai közösségét vagy a magyarul be
szélők, esetleg a magyar származásúak körét. Vagy éppen -  mint ahogy az a leggyakrabban 
történt -  a magyarul beszélőket, azzal a reménnyel és egyben illúzióval, hogy a hazai nem
zetiségek rövidesen nyelvileg és kulturálisan is -  belátva ennek hasznát és előnyeit -  ön
szántukból vígan és dalolva ’megmagyarosodnak’. De a századforduló környékén, különö
sen a magyar millennium megünneplésére készülődve, egyre meghatározóbbá váltak azok 
a képtelen, irreális és ködevő elképzelések, amelyek egységes és erős magyar nemzetállam
ról, harmincmilliós magyarságról, s hatalmas, terjeszkedő magyar birodalomról vizionáltak.

A jelentős különbségeket is felmutató magyar nemzeteszme koncepciókat a reformkor
ban induló nemesi-honorácior eredetű liberális nacionalista politikai elit dolgozta ki. Libe
rális nacionalizmust, s nem nacionalista liberalizmust mondtunk, s talán nem véletlenül, 
ugyanis ennek a nemzedéknek -  kevés kivételtől eltekintve -  az volt a közös meggyőződése, 
hogy az egyéni létnél fontosabb a nemzeti lét, ahogy ezt a nemzedék kiváló figurája, Gyu
lai Pál megfogalmazta, ’nem a nemzet van az egyesért, hanem az egyes a nemzetért’. Egy 
másik -  talán kissé patetikus és túlzó -  megfogalmazásban ez a tétel úgy hangzott, hogy 
a magyar jobban szereti honát, mint az emberiséget, jobban, mint a szabadságot, jobban, 
mint önmagát, jobban, mint az istent és saját üdvösségét’ (gróf Zay Károly). S a dualizmus 
korának igen tehetséges, s egyben egyik legellentmondásosabb publicistája, Beksics Gusztáv 
is azt a categoricus imperativust fogalmazta meg, hogy bár ő maga liberális egész lelküle- 
tében, de a magyar politikus számára bármily fontos is a liberalizmus hitvallása, a ’haza- 
szeretet hitvallásának mégis hatalmasabbnak kell lenni’.1 A reformkori elképzeléstől, amely 
a liberalizmus és a nemzeti eszme valamiféle egyensúlyát és harmóniáját feltételezte, a szá
zadfordulóhoz közeledve egyre nagyobb hangsúly került a nemzetire, s ennek következtében 
fokozatosan elvékonyodott a liberális szál. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a nacionalista 
hitvallás korlátlanul még közvetlenül az összeomlás előtt sem írta felül a liberális eszméket, 
ennek a nemzedéknek a nacionalizmusát tehát -  szemben a két világháború közötti honi, 
valamint utódállamokbeli viszonyokkal -  az egyéni szabadságra alapozott liberális elvek 
erőteljes korlátok közé szorították. Továbbá, ennek a valóban nagy generációnak a tagjai 
úgy látták, hogy a nemzeteknek általában, de kiváltképp a magyarnak fontos történelmi

‘Timoleon [Beksics Gusztáv]: Legújabb politikai divat. Budapest, 1884, Zilahy Sámuel, 12. p.
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hivatása van. Hogy ez a hivatás pontosan miben is nyilvánul meg, nos, abban -  ahogy azt 
az alábbiakban látni fogjuk -  a vélemények már jelentősen eltértek egymástól.

A magyar nacionalizmus még egy sajátosságáról kell szót ejteni, s ez az érzelmi túlfű
töttség. Az erős emocionális azonosulás, továbbá ebben az ideológiában szükségszerűen 
meghúzódó m i-ők ellentét, bináris oppozíció miatt mindenfajta nacionalizmusra -  tehát 
nemcsak a magyarra -  jellemző egyfajta szenvedélyesség, lobbanékonyság, valamint hajlam 
mások lebecsülésére és lenézésére. De ezen túl a magyar nacionalizmus emocionális többle
tét az okozta -  bár ez a jelenség sem volt kivételes a nacionalizmusok történetében -, hogy 
paradox módon egyszerre volt jelen benne egyrészt a herderi jóslattól (ti. hogy a magyar 
nyelv egy-két nemzedékeken belül kihal) való rettegés, a nemzethaláltól való -  ha nem is 
teljességgel légből kapott, de alapvetően indokolatlan -  páni félelem, másrészt a mértékte
len magabiztosság, önteltség és fölényesség; az ezeréves dicsőséges múlt örökös felidézésé
ből fakadó túlzott önbizalom; az államalkotó képesség állandó és bántó túlhangsúlyozása; 
a hazai nemzetiségek előtt a kultúra és civilizáció tanítómesteri szerepében való tetszelgés, 
tehát a magyar nemzet reális helyzetének és szerepének totális félreismerése és valóságos 
erejének túlbecsülése. Sokszor -  paradox módon -  ez a kettősség egyazon szerző életmű
vében, sőt egyazon műben jelenik meg.

A reformkori liberális nacionalizmus Magyarországon nem a semmiből keletkezett, ha
nem azt megelőzte egy több évszázados múltra visszatekintő, de a XVIII. század nyolcvanas
kilencvenes éveiben -  jórészt II. József felvilágosult abszolutista kísérletei nyomán -  újra 
fellángolt rendi ellenállási mozgalom.2 A megyékbe visszahúzódó magyar rendek ugyan
is a nacionalizmus eszméjét fegyverként használták a Habsburgok abszolutista, a nemesi 
rend kiváltságait megszüntetni akaró törekvései, különösen II. József germanizáló, a német 
nyelvet előtérbe helyező elképzelései ellen. Másrészt erre a magyar nemesi rendre rendkí
vüli mértékben hatott a felvilágosodás eszméi nyomán elterjedt francia államnemzet-fo
galom, tehát hogy a nemzet és a nyelv hatóköre addig terjed, ameddig az államé. Ennek az 
elképzelésnek azonban határozott árnyoldalai is voltak: a feudális eredetű privilégiumok 
fenntartása, az alsóbb néposztályokkal szembeni közömbösség és lenézés, nem is szólva 
a nemesi rend bizonyos életmód- és mentalitásbeli problémáiról, amelyeket Csokonai Vi
téz Mihály a maga szarkasztikus módján, de talán kissé túlozva úgy fogalmazott meg, hogy 
ennek a társadalmi csoportnak nincs más célja, mint ’káromkodni, enni, innya’. Ebből az 
állapotból ragadta ki ez az új liberális nacionalista nemzedék a magyar társadalmat, s új 
eszméket és új célokat fogalmazott meg számára.

A XVIII. század végén, a XIX. század elején még csak formálódó, s a század húszas
harmincas éveiben megszilárduló modern, polgári nemzeteszme új fejlemény volt az euró
pai és a magyar történelemben. A modern nemzettel ugyanis egy újszerű, mégpedig igen 
erős identitás- és lojalitásközösség alakult ki, amely maga alá gyűrte a korábbi szerteága
zó, változatos lojalitásokat, továbbá szigorú hierarchiába rendezte a középkori, kora újkori 
széttagolt, sokszínű és egymással csak lazán összefüggő csoporttudatokat és identitásokat. 
Az előzmények közül ki kell emelni a Werbőczy István által kidolgozott natio Hungarica

2 Az 1790 és 1830 közötti időszak -  sajnálatosan -  a magyar történelem elhanyagolt területe, következés
képpen ennek a korszaknak a monografikus összefoglalása a magyar történettudomány egyik nagy hi
ányossága.



26 *  A XIX. SZÁZADI LIBERÁLIS n a c i o n a l i z m u s  és e l l e n z ő i

fogalmát, amely az etnikai származástól, anyanyelvtől független, s a Tripartitumban össze
foglalt kiváltságokkal rendelkező egységes nemességet jelentette. Werbőczy Hármasköny
vében a populus és aplebs kifejezéseket használta, populuson -  tágabb értelemben -  az 
egész népet, szőkébb értelemben -  s ezt terjedt el leginkább a korabeli és a későbbi köz
véleményben -  csak a nemességet, míg a plebs kifejezés alatt a köznépet értette. Werbőczy 
azt is hangsúlyozta, hogy a köznépen belül különböző népségek (nationes) élnek, úgymint 
magyarok, szászok, németek, csehek és tótok, oláhok, oroszok, rácok vagy szerbek, bol
gárok, jászok és kunok’. Ennek megfelelően a natio Hungarica évszázadokon keresztül jogi 
fogalomként működött, nevezetesen a kiváltságokkal és a haza földjével rendelkező sza
bad birtokosokat, a nemesség communitasát, közösségét fogta össze, de az 1790-es évek
től kezdve ez a kifejezés már sokkal inkább a köznemesség, s azon belül is a vagyonosabb, 
úgynevezett bene possessionati ideológiájáként működött.3 Werbőczy nemzetfogalma tehát 
egyrészt zárt volt lefelé, mivel élesen megkülönböztette a populust a plebstől, másrészt vi
szont kifejezetten egyenlősítő és nyitott, hiszen egyrészt az egyenlő jogokkal bíró nemesség, 
az una eademque nobilitas elvére helyezkedett, azaz nem tett különbséget a vagyoni helyzet 
szerint, másrészt nem differenciált a nemesek közt etnikai származás vagy nyelvhasználat 
miatt. A natio Hungarica tehát nyitott volt az idegenek (indigenatus) vagy a hon földjén 
lakó nemzetiségek, nationesek feltörekvő tagjai számára is.

Az előzmények között nem feledkezhetünk meg a nyelvi-irodalmi mozgalomról sem, 
hiszen általánosan hangoztatott nézet volt a reformkor elején, hogy a ruha és a nyelv for
málja a nemzetet különös nemzetté’.4 így vált a nyelvművelés kérdése, azaz a magyar nyelv 
’pallérozása és csinosítása’, továbbá a magyar irodalmi és tudományos nyelv megteremtése, 
végül pedig a magyar nyelv oktatási nyelvként való elfogadtatása a magyar nemzeti küzde
lem egyik kulcskérdésévé, amely írók, költők, nyelvészek és jó szándékú dilettánsok egész 
hadát foglalta le és tartotta folyamatosan izgalomban több évtizeden keresztül.5 Ennek 
a nyelvi mozgalomnak a végső célja azonban alapvetően nem nyelvi volt, hanem nagyon 
is politikai, nevezetesen az önálló, szuverén magyar nemzet megteremtése. Ennek egyik 
lényegi összetevőjét senki sem fogalmazta meg találóbban és pontosabban, mint Bessenyei 
György, aki a Magyarság című röpiratában azt írta, hogy „minden nemzet a maga nyelvén 
lett tudóssá, de idegenen sohasem.”6

3 Werbőczy eredeti megfogalmazását az egységes nemességről, az una eademque mobilitásról lásd Werbőczy 
István: Tripartitum opus juris consuetudinarii Regni Hungáriáé. Magyarország szokásos jogának hármas
könyve. Ford.: Csiky Kálmán. Budapest, 1894, Magyar Kirányi Egyetemi Nyomda (reprint: Tripartitum. 
A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve. Latin-magyar kétnyelvű kiadás. Budapest, 
1990, Téka, 62-63. p.). A rendi nemzet, a natio Hungarica korabeli fogalmáról lásd Szabó Béla: A Ma
gyar Korona országainak státusjogi és monarchiái állása a Pragmatica Sanctio szerint. Pozsony, 1848, Az 
író sajátja, 59-64. p.

4 A latin nyelv háttérbe szorulásának, s a magyar nyelv hivatalossá válásának dokumentumait, illetve az 
ezzel kapcsolatos vitákat Szekfű Gyula gyűjtötte össze (Iratok a magyar államnyelv kérdésének történeté
hez 1790-1848. Budapest, 1926, Magyar Történelmi Társulat).

5 A magyar nyelvre vonatkozó törvényeket lásd Szekfű: Iratok... I.m . passim, valamint Récsi Emil: Ma
gyarország közjoga amint 1848-ig s 1848-ban fennállott. Buda-Pest, 1861, Pfeifer Ferdinánd, 432-437. p.

6 Bessenyei György: Magyarság. In Bessenyei György válogatott müvei. Budapest, 1987, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 588. p.
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S aligha tagadható, hogy létezett -  ha nem is ez volt a modern magyar nemzettudat ki
alakulásának legfontosabb tényezője -  az etnikai-származási csoporttudat is, ágens Hun- 
garorum fogalma, amely a magyarul beszélőket és a közös eredetűeket fogta össze, tehát ez 
az idea alkalmasint nemcsak a nemességet, hanem a jobbágyság magyarul beszélő tagjait is 
(egy atyától származunk’, csont a csontunkból, vér a vérünkből’ stb.) magába foglalta. Ez az 
etnikai-származási csoporttudat, vagy ahogy Laskai Osvát ferences rendi szerzetes a XVI. 
század elején megfogalmazta, ’a természeti rend, vagyis eredet, amelytől elszakadni nem 
tudunk’ már középkori történelmünkben is kimutatható. S változékony erősséggel, de azért 
határozottan ott lüktetett Zrínyi Miklós korától a Rákóczi-szabadságharcig (’minden igaz 
magyar’ ’édes vérim’, ’dicső magyar vér’, ’édes nemzetünk’, ’magyar nép’, ’magyarság’) min
den rendi mozgalomban és fegyveres küzdelemben. A középkort és a kora újkort tehát egy 
sokszínű kép jellemezte, a natio, gens, patria, communitas, populus stb. fogalmaknak szinte 
követhetetlen kavalkádja és változatossága. Ezek közül a származási-nyelvi egységnek ek
kor még nem volt kitüntetett szerepe, ennél fontosabb volt a natio Hungarica, tehát a rendi 
nemzet fogalma, amelyből teljességgel kimaradt a népesség döntő többségét kitevő ’nyo
morult adózó nép’, a misera plebs contribuens. A XVIII. század végén, a XIX. század elején 
azonban már kezdett kidomborodni a magyar elnevezés kettős jelentése, egyrészt ugyanis 
beszéltek a magyar népről, mint etnikai és nyelvi egységről, másrészt tovább élt a magyar 
nemzet elnevezés, mint jogi, szellemi és politikai egység. A natio Hungarica mellett tehát 
egyre erősödik a gens Hungarorum fogalma is, amely a magyar nemzetiségű, magyar nyel
vű embereket foglalta magába rendi állásukra való tekintet nélkül. Magyarország esetében 
tehát a nemzethez (natio) való tartozás tudata és a minden népre jellemző etnocentrikus tu
dat (a csoport valamennyi tagját jelölő közös név, közös eredetmítoszok, szokások, rítusok 
és hagyományok, azonos nyelv) nem esett egybe. A liberális nacionalizmus ebből a sokszínű 
csoport- és lojalitástudatból kísérelte meg összegyúrni a modern magyar nemzet fogal
mát, nem utolsósorban azzal a történeti jelentőségű tettel, hogy a jobbágyságot beemelte 
a nemzetbe. Magyarország történeti adottságai miatt ezen eltérő csoport- és lojalitástudatok 
(különböző nyelvek és etnikus tudatok, eltérő történeti múlt, más-más viszony a lokális te
rülethez és a közösnek feltételezett hazához) összehangolása korántsem bizonyult könnyű 
feladatnak, s végső soron megoldhatatlan feladat elé állította ezt az utánuk következő nem
zedékeknél sokkal felkészültebb, műveltebb és érzékenyebb politikai elitet is.

A LIBERÁLIS NACIONALISTA NEMZETESZME SZÜLETÉSE

A liberális nacionalizmus ideológiája tehát egyrészt egy évszázadokra visszanyúló sokszínű 
kulturális, nyelvi, etnikai, rendi tradícióra épített, másrészt egy merőben új típusú közös
ség és lojalitásrendszer létrehozását, a magyar polgári nemzet megteremtését tűzte ki célul. 
Egy rendi típusú nemzetfogalmat egy újjal kellett felváltani -  Kossuth Lajos szemléletes 
kifejezésével - , Werbőczy nemzete helyébe faj-nyelv-valláskülönbség nélkül a népet kel
lett helyezni. Ennek megteremtése érdekében a reformkor nagy nemzedéke két egymástól 
alapvetően eltérő ideológia, a liberalizmus (az egyéni szabadságjogok általánossá tétele) és 
a nacionalizmus (nemzeti ébresztés és újjászületés, a magyar nyelv ápolása, a nyelvi egység 
megteremtése, a nemzet történeti tudatának kialakítása, más nyelvűek magyarosítása) össze
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illesztésére tett kísérletet. Ismét csak Kossuth klasszikus megfogalmazásában: ’mi nemcsak 
szabadok, hanem szabad magyarok akarunk lenni’. Gorove István pedig egy egész könyvet 
szentelt annak a problémának, hogy az alkotmányos reform és a nemzetiség ügyeit hogyan 
lehetne összeilleszteni: „el kell találnunk a vonalt -  mondotta melyen a nemzetiség és re
form érdekei egymást megérintik; el az eszközöket, melyek a reform és nemzetiség kivána- 
tit pártosítják.”7 A nemzedék tagjai habitusukat, társadalmi érzékenységüket, jogértelmezé
süket, a múlthoz, a politikához és különösen a Habsburg Birodalomhoz való viszonyukat 
tekintve kisebb-nagyobb mértékben különböztek egymástól, következésképpen a liberális 
nacionalizmust korántsem tekinthetjük teljességgel egynemű és zárt ideológiának, ugyan
akkor ez az eszmerendszer kifelé tagadhatatlanul egységes jelleget öltött. Ezeket a kisebb-na
gyobb különbségeket az iskola- és ideológiateremtő gondolkodókon, Kossuthon, Széchenyin, 
Wesselényin, illetve a magyar politikai nemzet megalkotóin, Eötvösön és Deákon keresztül 
kíséreljük meg bemutatni. Ezek a politikai gondolkodók határozták meg ugyanis a magyar 
liberális nacionalizmus jellegét egészen a XIX. század hetvenes-nyolcvanas éveiig. Egyben 
az általuk kifejtett nézetek jelentik a magyar liberális nacionalizmus legfontosabb típusait, 
de a különbségeket elemezve és hangsúlyozva egy pillanatig sem feledkezhetünk meg az 
alapvető azonosságról, nevezetesen hogy ezek az alapformák mind-mind a liberális nacio
nalizmus különböző válfajai, továbbá hogy Kossuth és Széchenyi, illetve Deák és Eötvös is 
a polgári magyar nemzet megteremtését tekintette elsődleges céljának. A XIX. század végén, 
a XX. század elején azonban sorra születtek azok az új ideológiák (antiliberális nacionaliz
mus, újkonzervativizmus, antiszemitizmus, polgári radikalizmus, szocializmus, fajvédelem 
stb.), amelyek túlléptek a liberális nacionalizmus eszmerendszerén, annak mind az 1848 előtti 
Kossuth-féle liberális nemzetállami, mind pedig az 1867 utáni eötvös-deáki politikai nemzet 
formáján. A századforduló környékén -  tehát több mint két évtizeddel Trianon előtt! -  tel
jes mértékben szétesett, darabjaira hullott ez a liberális nacionalista ideológia, s a következő 
évszázadban az ekkor megszülető új ideológiák -  amint azt a következő fejezetekben látni 
fogjuk -  egymásnak homlokegyenest ellentmondó nemzetfelfogásokat dolgoztak ki, s a kü
lönböző ideológiákat létrehozó és fenntartó értelmiség pedig egymás létét, legitimációját, 
erkölcsi alapjait kölcsönösen tagadó szekértáborokba vonult. S mind a mai napig nem jött 
létre a liberális nacionalizmus -  igaz, belülről tagolt, de azért mégiscsak valamennyire egysé
ges -  ideológiájához hasonló minimális konszenzus arról, mit is tekintsünk magyar nemzet
nek. Az egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő nemzetfelfogások magától értetődőek, 
és szükségszerűen következnek a modern politika ideológiai sokszínűségéből. A problémát 
az elmúlt évszázad magyar történelmében, valamint a rendszerváltozás utáni években nem 
ez a sokszínűség, hanem a minimális egyetértés és konszenzus hiánya, valamint az egymás
sal -  szintén természetes módon -  vetélkedő politikai-értelmiségi csoportok kizárólagosságra 
törekvése, a velük egyet nem értők intellektuális és erkölcsi megsemmisítésére és a nemzetből 
való kirekesztésére tett kísérletei, a dichotomikus jellegű politikai-intellektuális elitek, végül 
pedig az egymást kölcsönösen kizáró nemzetfelfogások okozzák.

Az 1848 előtti időszak két legnagyobb hatású politikusa kétségkívül Széchenyi István és 
Kossuth Lajos volt. Széchenyi és Kossuth mögött -  sok szempontból igaztalanul harmadik-

7 Gorove István: Nemzetiség. Pest, 1842, Heckenast Gusztáv, 6. p.
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ként -  ott magasodik báró Wesselényi Miklós alakja, akinek igazi tragédiája, hogy újító és 
bátor gyakorlati politikai és egészen eredeti elméleti tevékenységét (gyönyörű, talán mind
kettőjüknél szebb magyar nyelvéről már nem is beszélve) háttérbe szorította, és részben 
elhomályosította a két nagy vitája, így azután originális gondolatai szinte észrevétlenül be
leszövődtek Kossuth politikai programjába. A forradalom és szabadságharc bukásáig Szé
chenyi és Kossuth közül minden kétséget kizáróan Kossuth nemzetszemlélete határozta meg 
nagyobb mértékben a reformkori nemzedék ilyen irányú gondolkodását. Vagy egy más 
szemszögből tekintve ugyanazt a problémát, a kossuthi nemzetszemlélet tükrözte leginkább 
a korabeli intellektuális-politikai elit nézeteit, és felelt meg a tágabb közvélemény igényeinek 
és kívánalmainak. Ahogy ezt Vajda János szemléletesen megfogalmazta, Kossuth a magyar 
nemzet élő eszményülése volt, s benne egy nép erkölcsi és szellemi nemessége testesült és 
személyesült meg. De ha arra az egyszerűnek tűnő kérdésre próbálunk választ adni, hogy 
miben is állt, valamint hol fejtette ki Kossuth Lajos a maga nemzetszemléletét, akkor nehéz 
helyzetbe kerülünk. Kossuth ugyanis vérbeli politikus volt, s nem rendszeres politikai gon
dolkodó, bár politikáját korának uralkodó eszméire és elveire alapozta. Következésképpen 
nemzetre-nemzetiségre vonatkozó elképzeléseit különböző -  leginkább napi politikai -  cé
lokból keletkezett vegyes publicisztikai írásokból, levelekből, tervezetekből és egyéb töredé
kekből kell összeállítanunk. Politikai célból írt, sokszor polemikus és töredékes szövegekről 
lévén szó meddő vállalkozás ’nemzetelméletének’ kifejtésére kísérletet tenni, még kevésbé 
’filozófiai vagy politikai filozófiai rendszerét’ vázolni, vagy éppenséggel definíciós precizitást 
és fogalmi tisztaságot elvárni tőle. Sokkal inkább csak körvonalakról, nagyvonalú -  de nem 
elnagyolt -  rekonstrukcióról lehet szó, amelyet módfelett megkönnyít az a körülmény, hogy 
Kossuth nemzetszemléletében osztozott -  egy-két kivételes egyéniségtől eltekintve -  a refor
mok iránt elkötelezett nemzedékének legtöbb tagja. Ennél fogva Kossuth nemzetszemléle
tének felrajzolásával nem csupán egy politikus gondolatait rekonstruálhatjuk, hanem az ő 
nemzeti-nemzetiségi eszméi reflektorfénybe állítják egy egész nemzedék erről a problémáról 
való gondolkodását -  ha úgy tetszik egy korszak uralkodó nézeteit is.

Bár a nemzet Kossuth politikáról való gondolkodásának, politikai szótárának központi 
fogalma, mégsem definiálta szabatosan, mit is értett rajta, s nem tisztázta egészen ponto
san, hogyan is viszonyul a nemzet az általa ugyancsak sűrűn használt nép, nemzetiség, faj, 
törzs, néptörzs stb. fogalmakhoz. Talán nem tévedünk túlságosan nagyot, ha azt állítjuk, 
hogy Kossuth egyrészt a nemzetet ősidők óta létező, történetileg kialakult politikai -  tehát 
nem etnikai, és nem nyelvi! -  közösségként értelmezte, másrészt valóságosan létező kol
lektív egyéniségként fogta fel, amelynek saját élete, fejlődése és jellegzetes jellemvonásai 
vannak, s amelynek -  hasonlóan a gyermekhez -  ’fejleni, terjedni, erősödni’ kell. Kossuth 
egy alapvető -  de a cenzúra által nem engedélyezett -  cikkében a magyart a későn jövők, 
a mindig késedelmet szenvedők és a cselekvést halogatók nemzetének nevezte, pontosan 
meghatározva miről is késtünk le (a magyar nyelv diplomáciai rangra emelése, az úrbériség 
és az ősiség megszüntetése, a közadózás bevezetése). „A bús magyarnak -  írja -  örökös baja 
volt, hogy mindig reményit; s mert mindig reményit, mindig későn cselekedett. A későn 
cselekvő pedig hasonlít a földmíveshez, ki júniusban vetné gabonáját.”8 De leggyakrabban

8 Kossuth Lajos: Késő!! In Pajkossy Gábor szerk.: Magyar szabadelvűek. Kossuth Lajos. Budapest, 1998, Új 
Mandátum Könyvkiadó, 64. p.
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a magyarság legjellemzőbb tulajdonságának a szabadságvágyat nevezte. Kossuth ugyanis 
úgy látta, hogy a magyar nemzet hivatása, hogy a tradicionális magyar szabadságot kép
viselje, s ’megajándékozza vele’ az ország nemzetiségeit. Ehhez a magyar hivatástudathoz 
járult még egyfajta regionális civilizatorikus szerep és kötelezettség -  mint ahogyan Gorove 
István megfogalmazta a reformkori nemzedék által osztott nézetet -, a németek a civilizáció 
fáklyái, a magyarok pedig e fáklya hordozói. Wesselényi a Szózat a magyar és szláv nem
zetiség ügyében című művében ehhez még egyet tett hozzá -  felújítva és új értelmet adva 
ezzel egy évszázados, alapvetően az Oszmán Birodalom ellen kidolgozott koncepciónak -, 
nevezetesen hogy a terjeszkedő orosz birodalommal szemben Magyarország lesz az euró
pai kultúra és civilizáció egyik védbástyája.

A nemzet nyelvtől független politikai közösségként való felfogása szervesen nőtt ki a na- 
tio Hungarica eszméjéből, ez az idea ugyanis sokkal inkább következett a tradicionális ma
gyar alkotmány elveiből, mint a nyelvi-etnikai-származási nemzetfogalom. Ebből a szem
pontból -  paradox módon -  a liberális Kossuth sokkal tradicionálisabb elképzelést vallott 
a nemzetről, sokkal inkább ragaszkodott a hagyományokhoz, mint a liberális konzervatív 
Széchenyi vagy éppenséggel Teleki László. Teleki 1848-ig ugyanis azt a véleményt hangoz
tatta, hogy a nemzetiség és a nemzeti nyelv merőben egyet jelentő fogalom’, bár ebből az 
eltérő premisszából ugyanarra a következtetésre jutott, mint Kossuth, nevezetesen a magyar 
nyelv terjesztésével kívánta megerősíteni a magyar nemzetet és államot.9 A nemzet meg
határozásánál Kossuth nemcsak a politikai jelzőre, hanem a közösség szóra is nagy súlyt he
lyezett. Szerinte ugyanis a történeti Magyarország népeit a közös történelem és a földrajzi 
értelemben vett közös haza formálta, ennek következtében a Kárpát-medencében kialakult 
nemzetet valóságosan létező közösségként értelmezte. Kossuth tehát a történeti sorsközösség, 
a közös jövő, a közösen megoldandó feladatok, a Kárpát-medencei közös haza, a magyar ál
lam iránti ragaszkodás, valamint a történeti hagyományok centripetális erőit sokkal-sokkal 
erősebbnek gondolta, mint a hazai nemzetiségek centrifugális, kifelé gravitáló erővonalait, 
vagy éppenséggel önállóságra törekvését. Ezt a meggyőződését erősítette történeti és poli
tikai tapasztalata is. Úgy látta ugyanis, hogy a nemzet és a nemzetiség sehol a világon nem 
esik egybe -  mint mondja -, a nemzet különböző nemzetiségekből állhat s áll is mindenütt’, 
azaz egy nemzetiség alkothat több nemzetet, s fordítva, egy nemzeten belül sok nemzetiség 
élhet együtt. Magyarországot ebből a szempontból nem tartotta kivételnek vagy különle
ges helynek. Következésképpen meg volt arról győződve, hogy a magyar nemzet politikai 
egységét az etnikai, nyelvi, valamint a valláskülönbségek nem akadályozzák, s nem teszik 
lehetetlenné. Nemzedéki álláspontot, gondolkodásmódot -  és tegyük hozzá balítéletet -  fe
jezett ki tehát Gorove István, amikor arról értekezett, hogy egy nemzet tagjai nem (vagy 
nem csak) a nyelv, hanem a jog, szabadság és alkotmány által leszünk, s amely nemzet eze
ket a szabadságjogokat biztosítja, ’ahhoz fogunk számoltatni akarni’.

Kossuth a nemzet és az egyéb általa használt fogalmak, mint nép, nemzetiség, faj, törzs, 
néptörzs között azt az alapvető különbséget látta, hogy míg a nemzet rendelkezik az önálló,

’Teleki 1848 előtti nemzetfogalmáról lásd Teleki László válogatott munkái. 1. köt. Budapest, 1961, Szép- 
irodalmi Könyvkiadó, 374-378. p. Teleki azonban mindenkinél korábban, már 1848 nyarán ráébredt, 
hogy az Ausztriával szembeni függetlenségi küzdelmet csak a nemzetiségek segítségével lehet sikeresen 
megvívni.
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Kossuth Lajos toborzóbeszéde Cegléden. 1848. szeptember 24. (MNM)

szuverén államiság jegyeivel (állami függetlenség, saját törvények, saját státuszgazdászat’, 
önálló kereskedés és ’műipar’), valamint másoktól elkülönülő földrajzi területtel, addig 
a nép, nemzetiség stb. nem.10 Ebből a megközelítésből is látszik, hogy Kossuth politikai gon
dolkodásában és politizálásában miért írt felül a függetlenség eszméje szinte mindent, s miért 
utasította el a függetlenség kérdésében legmerevebben Széchenyi, majd Deák konszenzusra, 
kiegyezésre törekvő erőfeszítését és politikáját, s miért nem tűrt semmiféle kompromisszu
mot ebben a kérdésben. Szerinte ugyanis, ha egy nemzet elveszíti az önálló állami létét vagy 
geográfiai önállóságát, akkor megszűnik nemzetként létezni. Az önálló állami lét és a nem
zet fogalma tehát Kossuthnál kölcsönösen feltételezték egymást. A nemzeti lét megszűnését 
azonban nem tartotta egyszer s mindenkorra szóló adottságnak, hiszen -  kedvező politikai 
körülmények, ’környűállások’ között -  vélte -  az önálló államiság megteremtésével a nem
zeti lét visszaszerezhető. Egy népből ismét nemzet lehet, és viszont, egy nemzet a politikai, 
geopolitikai helyzet romlásával bármikor visszasüllyedhet egyszerű néppé.

Ez a gondolkodás éles fényt vet arra is, hogy a reformkori nemzedék miért rettegett 
szinte irracionálisán a pánszlávizmus veszélyétől. Azt vizionálták ugyanis, hogy a pánszláv 
törekvések a magyar államiság megszüntetésére -  az ország Lengyelországhoz hasonló 
felosztására -  irányulnak, következésképpen ez a folyamat a magyar nemzet néppé süly-

10 Zárójelben megjegyzendő, hogy Kossuth a ’nemzetiség’ kifejezést sokszor használta ’nemzet’ értelemben.
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lyedését vonja maga után. Pánszlávizmuson alapvetően az oroszok által irányított és veze
tett egységesülő szláv birodalmat és nemzetet értették. Az orosz katonai hatalomtól -  mint 
ahogy mondták az ej szaki kolosszustól’ való félelem ugyancsak megalapozott volt, s ezt 
már 1849-ben I. Miklós cár Paszkevics herceg által vezetett hadai láttán az is megerősít
hette, aki addig nem tartott ettől a veszélytől. De a reformkori nemzedék, és maga Kossuth 
is -  ahogyan azt az elkövetkező százötven év bizonyította -  tévedett abban, hogy a szláv 
népek az egységesülés felé tartanának, bár az is az igazsághoz tartozik, hogy ekkor több jel 
mutatott erre (1848. júniusi prágai szláv kongresszus, Palacky programja stb.). Ez azonban 
nem következett be, sőt látványosan kudarcot vallott mind a délszlávok esetében, mind 
pedig a cseh-szlovák viszonylatban, a lengyelek hagyományosan erős függetlenségi törek
vése pedig önmagában mondott ellent egy ilyen jellegű szláv összefogásnak. A következő 
évszázadban még a kisebb szláv népek is az önálló államiság megteremtése felé mozdultak 
el. A pánszlávizmuson kívül a német uralomtól és elnyeletéstől való félelem uralja Kossuth 
gondolkodását, hiszen ekkor még nem tudható, hogy a német egység milyen formában fog 
megvalósulni, s határai meddig terjednek majd. Az ő alapvetően optimista -  s mint később 
kiderült ugyancsak naiv -  elképzelése szerint ez a két veszély egyszerre hárítható el, s az 
üllő és a kalapács közé szorult magyar nemzetnek -  a történeti Magyarország kereteinek 
fenntartásával -  lesz elég ereje a független állami léthez. Az orosz és a német lehetőség kö
zötti választás kényszeréről a következőket írja: „Nem úgy uraim! van még egy harmadik 
állapot is: önálló nemzet két roppant néptörzsök között, elég erős arra, hogy nyomatékával 
eldöntő súly legyen a mérlegben; önálló nemzet, melynek elleniségét félni, barátságát be
csülni méltó, melynek rokonszenvét civilisatiója, szabadsága s kedvelt uralkodóháza iránti 
tántoríthatatlan hűsége határozottan nyugatra vonzza, de melynek rokonszenvét a nyugat 
meg nem érdemelné, ha felejteni tudná, hogy egy erős néptörzsök, mely annyi veszély kö
zött egy évezred viszontagságain át megtörhetetlenül fennállni bírt, nem egy nyomorult 
szolgacsoport, mely csak arra való, hogy leszórva magáról mindent, ami egy nemzetnek 
szent, titeket segítsen önvédelmetökben, boldog, ha kegyesen megengeditek, hogy azok, 
kik egykor egy önálló nemzet tényezői voltak, mint megannyi külön egyes szám, tikö- 
zétek befoglaltassanak.”11 Kossuth szerint tehát a magyarságnak juthat -  ha meghallja az 
idők szavát és kihasználja a kínálkozó alkalmat -  az a dicsőség, hogy a kor kívánalmainak 
megfelelően ne süllyedjen se német gyarmattá, se orosz tartománnyá, hanem a történeti 
magyar állam keretei között ’békés, nyugalmas úton bevégezze a nemzeti átalakulás nagy 
munkáját’. Ehhez viszont erős Magyarországra volt szükség. Kossuth szilárd és egységes 
magyar politikai nemzet létrehozására irányuló kísérletét tehát -  tagadhatatlan nacionalis
ta szemléletén túl -  ez a megfontolásra méltó geopolitikai szempont is befolyásolta, s nem 
valami maradi sovén indulat, a hazai nemzetiségeket feltétlenül elnyomni akaró igyekezet. 
A XX. századi nagyhatalmi vetélkedés csapdájában vergődő kisállami rendszer nyomorú
sága utólag talán kellően igazolta Kossuth veszélyérzetét és politikai éleslátását, ha nem is 
konkrét megvalósítási tervét, amelyből a hazai nemzetiségi törekvések és igények valóban 
nagyrészt kimaradtak.

11 Kossuth Lajos: Vámszövetségi kilátások. Pesti Hírlap, 1842. szept. 18. In Pajkossy Gábor szerk.: Magyar 
szabadelvűek. Kossuth Lajos... I. m. 44. p.
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Honvédtoborzás (Munkácsy Mihály rajza után készült fametszet) (OSZK)

A szláv kérdés igazi teoretikusa azonban nem Kossuth, hanem Wesselényi Miklós volt, 
akinek mind elméleti munkásságában, mind pedig gyakorlati politizálásában a szláv -  és 
tágabban a nemzetiségi -  kérdés központi helyet foglalt el. Wesselényi talán mindenkinél 
sötétebb -  s ma már tudjuk, reálisabb -  képet festett a magyarság valóságos helyzetéről, 
valamint a magyarság és a nemzetiségek között feszülő ellentétekről. Amennyire gazda
sági szempontból előnyös a magyarság települési helyzete -  vélte - , nevezetesen, hogy az 
ország középének termékeny alföldjeit lakja, hadi -  ma inkább úgy mondanánk geopoli
tikai -  szempontból rosszabb helyzet nem is alakulhatott volna ki. „E tekintetben honunk 
helyzete -  írja -  éppen olyan, mint völgybe épült váré, mely felett a körülte levő hegyek 
úrkodnak (dominálnak), melynek lőszerei azt bármikor semmivé tehetik; s nem sokkal 
biztosítottabb, mint a hólepte havasok aljában fekvő lak, mely a hózuhanás rémítő percé
nek mindig ki van téve. Hegyek lakosainak a térén lévők nemigen lehetnek félelmesek, de 
azok hegyeik közül árkint pusztítva omolhatnak a síkra, s üldözés és viszont megtámadás 
ellen hegyek biztosítják. Mint védő, mind megtámadó hadi mozgásokra éppen azon része 
valóban alkalmas honunknak, melyet majd egészen szlávság s résziben oláhság lakja.”12 
Két mozzanat is figyelemre méltó Wesselényi gondolkodásában, ami a fenti idézetből is vi
lágosan kitűnik, egyrészt, hogy a magyarság és a nemzetiségek ügyét -  minden őszinte 
megértési és megegyezési szándéka ellenére -  harci-katonai terminológiával írta le, más
részt -  nyíltan kifejezve egy nemzedék félelmeit -  egy olyan érzést közvetített, amelyet

12 Báró Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében. 2. kiad. Budapest, 1992, Európa, 
197. p. (Eredetileg: Lipcse, 1843.)
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leginkább egy ostromlott várban rekedtek hangulatához lehetne hasonlítani.13 Ez a pszi
chikai alaphelyzet sokat megmagyaráz a nemzedék -  utólag naivnak bizonyult -  kitörési 
pontokat kereső stratégiájáról, azaz a magyarosodás-magyarosítás politikájához fűződő 
illúziójáról. Wesselényi kétféle pánszláv veszélyt is számon tartott, egyrészt az oroszok -  pro- 
pagandisztikus eszközökkel is megtámogatott -  nemzeti, nyelvi és vallási birodalom lét
rehozására irányuló szándékát, másrészt a szlávok -  oroszoktól részben független -  egy
ségesülési törekvését. Ezeket a terveket Wessselényi a magyarság szempontjából végzetes
nek ítélte, ezért külpolitikai gondolkodásában Kossuthénál nagyobb szerepet kapott egy 
oroszellenes szövetség létrehozásának gondolata, amelyben -  az alkotmányos jogokat biz
tosító -  Habsburg Birodalom is szerepet kapott, következésképpen ő Kossuthnál kevesebb 
illúziót táplált a magyar önállóság esélyeit illetően.14 A pánszlávizmusnak mindkét válto
zata -  szellemes megfogalmazásában: akár az orosz kancsuka, akár az illír vörös sapka 
győz -  szerinte végveszélybe sodorhatja a magyarságot, vagy úgy, hogy Magyarországot 
Szlávországgá teszik, vagy úgy, hogy egy kis tartományocskában ’megengednének létezni, 
vagyis tengődni’. Deák Ferenc inkább az oroszoktól független szláv államok kialakulását 
tartotta reálisnak, s egyben Wesselényivel egyetértve ránk nézve veszélyesnek, hiszen -  mint 
mondja -  Európának se nagyságunk, se politikai hivatásunk, se műveltségünk, se keres
kedelmünk nem igazán fontos, ennek következtében „úgy bánnának vélünk, mint tört
számokkal, s odavetnének bennünket, ahová mintegy adjustatio gyanánt jobbnak látnák.”15 
Ez a veszélyeztettségi és félelemérzés az 1840-es években tehát még egyértelműen ott mun
kált a reformkori nemzedék politikai-stratégiai töprengéseiben. S pontosan ez az, ami 
szinte nyomtalanul elpárolgott -  néhány kivételes egyéniséget kivéve -  a századforduló 
nemzedékének gondolkodásából.

Wesselényi -  nemzedékének sok álmodozójával szemben -  egyrészt pontosan ismer
te a korabeli statisztikusok -  mindenekelőtt Fényes Elek -  demográfiai adatait, másrészt 
azzal is sokkal inkább tisztában volt, hogy a hazai nemzetiségek valójában milyen érzése
ket táplálnak irányunkban. „Csak egy van -  fogalmazza meg kertelés nélkül véleményét - , 
miben a magyaron kívül a többiek nemzeti, vallási s polgári helyzetök különbségei mellett 
s azoknak dacára csaknem mind megegyeznek s egyesülnek. És ez -  oh, fájdalom és ke
serv! -  a magyarok iránti idegenkedés s nagyrészint gyűlölség. A nem kiváltságos osztály 
nagy tömegének még egy más érzeti gyűlpontja van, tudniillik a nemesség gyűlölése.”16 
S nemzetiségi területen -  írta mindezt 1843-ban! -  a kiváltságosok elleni pórlázadás, pa
rasztháború és leszámolás könnyen veheti fel a nemzeti ellentétek köntösét, s könnyen 
vezethet a ’magyarok agyonveretéséhez’. S azt sem titkolta, csupán fájdalommal vette tu 
domásul, hogy a nemzetiségek elidegenedéséhez igencsak hozzájárult az a gőg és megve
tés, amellyel a magyarok a szlávok és a románok iránt ’nem ritkán s nem kis mértékben 
viseltettek’.

13 Az ostromlott vár teóriájának volt egy konkrét katonai magyarázata is, nevezetesen, hogy a keleti és déli 
határszélen állomásozó 18 ezredből csak kettő volt magyar.

14 Ezzel kapcsolatos eredeti és figyelemre méltó gondatait részletesen lásd uo. 151-194. p.
15 Lásd Deák Ferenc levelét Oszterhueber Józsefhez, 1842. nov. 16. In uő: Válogatott politikai írások és be

szédek. 1. köt. Budapest, 2001, Osiris, 345. p.
16 Wesselényi: Szózat... I. m. 201. p.
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Ez a sötét helyzetkép is magyarázza Wesselényi türelmetlenségét a megoldási lehető
ségek keresésében, s egyben azt a tényt is, hogy barátjával, Széchenyivel szemben miért 
inkább Kossuth gyorsabb és radikálisabb politikáját támogatta. Ő valóban úgy látta, hogy 
minden további késlekedés közelebb viszi a magyarságot a végső pusztuláshoz, ezért is kell 
minél előbb rendezni az úrbéri viszonyokat, eltörölni az ősiséget, bevezetni a köztehervi
selést, végrehajtani a jogkiterjesztés útján történő érdekegyesítés programját, átalakítani 
a gyermek- és nőnevelést, egyesíteni Erdélyt Magyarországgal, s végül, de nem utolsósor
ban, rendezni a nemzetiségi kérdést és a magyar nyelv ügyét.17 De amennyire reálisan ítél
te meg és tárta fel a valóságos helyzetet, a nyelvi-nemzetiségi kérdés megoldási módjaiban 
már nem mutatott ennyi eredetiséget és önállóságot. Alapvetően ő sem mondott ugyanis 
gyökeresen mást, mint Kossuthék, nevezetesen, hogy a közélet nyelvévé a kisdedóvóktól 
a parlamentig minél előbb a magyart kell tenni, s bízni a jogkiterjesztés áldásos hatásában, 
nevezetesen, hogy a nemzetiségeknek az alkotmány sáncaiba történő bevételét majd hálás 
szívvel fogadják és viszonozzák. A telepítés felvetése talán az egyetlen különbség, amelyben 
eltért a korabeli felfogásoktól. Mondandójának inkább a stílusa és formája volt megértőbb 
a hazai nemzetiségek iránt, hiszen nemzedéktársainál gyakrabban és erőteljesebben hang
súlyozta, hogy a magán- és társas élet nyelvviszonyaiba semmiképpen sem szabad bele
nyúlni, s hogy a szlávok és románok követelései közül teljesíteni és méltányolni kell azt, 
’mi helyes’, továbbá ki kell fejezni, s folyamatosan bizonyítani kell, hogy a szlávokat nem 
gyűlöljük, sem meg nem vetjük, sőt rokon érzettel óhajtjuk őket mint testvéreinket ölelni’, 
végül pedig műveltségünket állandóan fejleszteni kell, s a ’betyáros magyarosságot’ minél 
gyorsabban le kell vetkőzni.

A kor kívánalmai kifejezést a fentiekben nem véletlenül használtuk, hiszen ez szerve
sen hozzátartozott a kossuthi politikai gondolkodáshoz és nemzetfelfogáshoz. A liberális 
Kossuth gondolkodásában ugyanis a nemzet fogalma az emberiség és a család között fog
lalt helyet. A nemzetet azonban nem rendelte alá teljes mértékben az emberiségnek, a két 
fogalom nála kiegészítette egymást, harmonikusan összetartoztak, hiszen úgy vélte, hogy 
bár a nemzetek az emberiség organikus részeit képezik, mégis öncélú kollektív egyéniségek. 
Öncélúak, tehát követhetik vagy ellentmondhatnak az emberiség nagy fejlődéstörvényei
nek, természetesen ennek minden következményével. Optimista, fejlődéselvű és unilineáris 
történetszemléletének megfelelően úgy látta, hogy a polgári szabadság és a jogegyenlőség 
eszméje, a ’korszellem’ fokozatosan diadalmaskodik, meghódítja az emberiséget, s az alkot
mányos szabadság kivívása elősegíti a nemzeti egységek létrejöttét, azaz egyesíti a különböző 
nyelvű népfajokat egy ’polgárzati közös nemzetiségben. Ugyanebből az unilineáris történet- 
szemléletből fakadt, hogy az emberiséget uraló egyetemes törvényeket egyik nemzet sem 
hagyhatja figyelmen kívül következmények nélkül, így a ’létért való küzdelem nagy verse
nyében mindig azon nemzeté az előny, mely a kor irányával magát legjobban azonosítja’.

A kossuthi politikai gondolkodás két legfontosabb összetevője tehát egyrészt az egyete
mes emberi fejlődéstörvények felismerése és elfogadása, az azokhoz történő igazodás kény
szere, másrészt az a határtalan optimizmus, amellyel a magyarság jövőjét ítélte meg, s amely

17 Ezekről a témákról részletesen lásd báró Wesselényi Miklós: Balítéletekről. Bukarest [Lipcse], 1833, k. n.
(Reprint: Budapest, 1986, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó), passim; valamint Fónagy Zoltán szerk.:
Magyar szabadelvűek. Wesselényi Miklós. Budapest, 1998, Új Mandátum, passim.
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valósággal magával ragadta -  megfeledkezve minden realitásról és az ország valóságos 
helyzetéről -  a magyar politizáló közvéleményt. Ezt az optimista, a ragyogó jövőbe vetett 
hitet aligha jellemezte valaki pontosabban és szebben, mint Arany László A délibábok hőse 
című elbeszélő költeményében:

Pezsgett a vér, ép volt a szív bizalma,
Hivém, eszményszabadság, jöttödet;
Már-már ledőlt a zsarnokok hatalma,
Mit egy aranykor, szép s dicső követ.
Örök leend eszményünk szent uralma,
Egy küzdelem még, -  több vész nem jöhet,
S egy rázkódással új világra kelve,
Testvériség, jog lesz a népek elve.

Ez a korlátokat alig ismerő vagy azokat könnyen elháríthatónak tartó optimista politikai 
gondolkodás magyarázza a kossuthi politika dichotomikus, egymásnak gyakran homlok- 
egyenest ellentmondó megítélését mind a mai napig. Egyrészt Kossuthot politikai vakság
gal, a nemzetiségi kérdés jelentőségét fel nem ismerő, a következményekkel és a hatalmi 
realitásokkal nem számoló, a magyarságot végső soron tragédiába sodró politikával vádoló 
nézetek, amelyeket a korban Széchenyi, később pedig Kemény Zsigmond fogalmazott meg, 
másrészt viszont éppen ez a kossuthi határtalan optimizmus, a magyarság jövőjébe vetett 
töretlen hit -  az 1849-es tragédia ellenére -  alapozta és erősítette meg a magyarság mint 
egységes nemzet képét és tudatát.18 Kossuth és 1848 ugyanis kitörölhetetlen részét alkotja 
azóta is a magyar nemzettudatnak és nemzeti mitológiának. Ez a dichotómia tehát meg- 
szüntethetetlenül és kiirthatatlanul része a kossuthi életműnek, hiába kísérlik meg újabb 
történésznemzedékek Szekfű Gyulától Szabad Györgyig az egyik vagy másik oldalt túlhang
súlyozni. Ez az optimizmus azt sugallta, hogy lehetséges a történeti magyar állam keretei 
között kiépíteni -  francia mintára -  egy új magyar nemzetállamot. A nemzeti érdek tehát 
megelőz minden más érdeket, s minden, ami veszéllyel fenyegeti a nemzetiségi elvet, nos 
az -  mondja Kossuth -  ’átok a nemzetnek, öntse bár fölibe a bőség szarva minden áldását’. 
Ez az alapvetően optimista, liberális alapokon nyugvó nemzetállam azonban korántsem azo
nos a századforduló antiliberális, egységes nemzetállamot megteremteni kívánó délibábos 
elképzeléseivel. De kétségkívül és tagadhatatlanul nemzetállami elképzelés. Ennek a francia 
mintára kiépítendő nemzetállamnak azonban Magyarország esetében hiányoztak -  vagy 
csak igen korlátozottan voltak meg -  az alapfeltételei, nevezetesen az egységes államterület, 
közigazgatás és gazdaság; a viszonylag egynyelvű népesség; az ország önállósága és szuvere
nitása; végül pedig a polgári társadalom tartópillére, az erős polgárság. De ezek a hiányok 
Kossuthot nem szkepszisre indították, hanem éppen ellenkezőleg, folytonos cselekvésre 
késztették, a problémák minél gyorsabb leküzdése érdekében. Kossuth hitt abban, hogy 
a magyarság sorsa „nem nyomorú tengés, hasonló azon gyávához, ki minden mozdulatával 
engedelmet látszik kérni, hogy élni mer; hanem kifejlés, mely felküzdje nevünket a polcra,

18 Kemény Zsigmond Kossuth-kritikáját lásd Forradalom után és Még egy szó a forradalom után című mun
káiban. In uő: Változatok a történelemre. Budapest, 1982, Szépirodalmi Könyvkiadó, passim.
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melyen állani Európa népei közt megérdemeljük.”19 Ezek a szép és magasztos gondolatok, 
továbbá Kossuth valóban zseniális politikai szervezőkészsége és szónoki tehetsége így tá
volította el fokozatosan a magyar politikai elit jó részét a realitástól.

A legnagyobb problémát Kossuth számára -  hasonlóan egész nemzedékéhez -  az okoz
ta, hogy miként is hidalja át a magyar politikai nemzet és a valóságos magyar nemzet kö
zötti nyilvánvalóan meglévő szakadékot. Ebből fakadt a magyar nemzet -  az előbbiekben 
már említett -  veszélyeztetettségi érzése, amely a reformkori nemzedék gondolkodásában 
még központi szerepet játszott. A századforduló millenniumi hangulatában ez a nemzeti 
ügyekben tanúsított realitásérzék, valóságismeret és veszélyérzet -  talán Tisza István és szűk 
intellektuális körének kivételével -  mintha megszűnt volna, s az újonnan születő ideoló
giákban, mint például a polgári radikalizmus vagy a szociáldemokrácia, meg sem jelent. 
Kossuth tagadhatatlan politikai érzékenysége pontosan jelezte számára, hogy a magyar
ságnak a saját nemzeti ügyében ’fegyverzetten kell állnia tetőtől talpig, éjjel, mint nappal’. 
Ezért az erdélyi unió problémáját és a magyar nyelv szerepének megítélését különleges je
lentőségűnek tekintette.

Az erdélyi kérdés bonyolult politikai, nemzetiségi és vallási problémákat vetett fel, s a Ma
gyarországgal történő egyesülésnek, uniónak voltak ellenzői az erdélyi magyar politikai elit 
tagjai között is. Kossuth ezeket a politikai megfontolásokat és problémákat a rá oly jellemző 
optimizmussal és lelkesedéssel hidalta át. Úgy vélekedett ugyanis, hogy a megoldáshoz fél
re kell tenni a sekélyes politikai szempontokat, s „ily kérdéseknél magasuk nézőpontra van 
szükség, keselyűszemre, mely napba néz, prometheusi szellemre, melynek kebele egy-egy 
eleven oraculum. Ily szemre, ily szellemre van szükség; mert e kérdés azon kérdések egyi
ke (talán legfőbbike), melyekben a magyar jövendőjének szíve ver.”20 A magyar jövendő 
szerinte -  mint ahogy azt az előbbiekben láttuk -  sürgősen erős nemzetet kíván, követke
zésképpen -  félresöpörve minden politikai szempontot és megfontolást -  uniót Erdéllyel. 
E geopolitikai szükségszerűségen kívül milyen érveket hozott még fel az egyesülés mellett? 
Kossuth hivatkozott a történelmi törvényszerűségre, amely a politikai és a nemzeti egység
re való törekvést írja elő, továbbá a kedvező politikai konjunktúrára, ami lehetővé teszi az 
uniót. A történeti jogokra nem sok időt fecsérelt, hiszen jól látta, hogy az egyesülést nem 
a ’históriai jogok’, hanem a politikai-hatalmi viszonyok és körülmények teszik lehetővé. 
Az erdélyi politikusok ellenérveit hajlamos volt Erdély elmaradott viszonyainak, az erdélyi 
politikai intézmények ’korunk géniusza’ által még meg nem ihletett voltának, s az erdélyi 
politikai elit arisztokratikus magábavonulásának’ és elzárkózásának betudni. Kossuth eze
ket az ellenérveket könnyedén -  talán túlságosan is könnyedén! -  utasította el, magasabb 
szempontokra való hivatkozással, nevezetesen, hogy az egyesült, erős Magyarország újra 
’védfalat képezhet Európa számára’.

Mint ahogy azt az imént láttuk, Kossuth nemzetfelfogását nem a nyelvi-származási kü
lönbségekre, hanem a történeti-politikai közösségre és azonosságra alapozta. Ennek ellenére

19 Kossuth Lajos: Nemzetiség és kereskedési szövetkezés. Pesti Hírlap, 1842. 120. In Kossuth Ferenc szerk.: 
Kossuth Lajos hírlapi cikkei. 1. köt. 1841-1842. Budapest, 1906, Athenaeum, 273. p. (Kossuth Lajos ira
tai, XII. köt.)

“ Kossuth Lajos: Erdély és unió -  egység a magyarnak. Pesti Hírlap, 1841. ápr. 14. In Pajkossy szerk.: Ma
gyar szabadelvűek. Kossuth Lajos... I. m. 32. p.
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a nemzet szempontjából a magyar nyelv ügyét kardinális jelentőségű politikai kérdésnek 
tartotta, s ez a tény már kellőképpen jelzi, hogy itt egy valóságos problémáról és ellent
mondásról van szó, amely felett Kossuth kissé könnyelműen átsiklott. A magyar nyelvet 
felkaroló előző nemzedékkel, Kazinczyék nyelvújító mozgalmával szemben Kossuth már 
nem nyelvünk csinosodását’ és pallérozását’, tehát a tudományos-irodalmi nyelv kifejlesz
tését tekintette elsődleges feladatának. Ő már adottságnak tekintette azt, amiért az előző 
nemzedékek még keményen küzdöttek, következésképpen a magyar nyelv állapotáról úgy 
vélekedett, hogy a „nemzeti nyelv nem gyermek, kinek lassanként hosszabbítod pórázát, ha 
járni tanul. A nyelv mindig csak annyira bő, amennyire szükség van rá. Neveld a szükséget 
és nevelted a bőséget”.21 Sőt, az 1792. VII. törvénycikk (a magyar nyelv rendes tárgyként 
való bevezetése) és az 1844. II. törvénycikk (a magyar mint kötelező közoktatási nyelv, va
lamint kizárólagos országgyűlési nyelv bevezetése) közötti fél évszázadot nem egy dicső
séges, felfelé ívelő korszaknak tekintette, hanem pontosan fordítva, ebből a szempontból 
elfecsérelt, elvesztegetett időnek tartotta.22 Az előző nemzedékek politikusait ugyanis éppen 
azért ostorozta, mert az 1844-es nyelvi intézkedéseket nem egy fél évszázaddal korábban 
hozták meg, ebben az esetben ugyanis -  mint mondja -  az ébredő nemzetiségek később 
kelt fuvalma ártalmatlanul lengedezne most soraink között’. Ez a mondat kétségkívül ér
zéketlenséget árul el a hazai nemzetiségek nyelvi-nemzeti törekvéseivel szemben, de még 
mielőtt Kossuthot a magyar sovinizmus ősapjának kiáltanánk ki, jegyezzük meg, hogy ő 
csak a közélet nyelvét, tehát a törvényhozás, az országgyűlés, a közigazgatás, az igazság
szolgáltatás, a közgazdaság és -  bizonyos határok között -  a közoktatás nyelvét kívánta 
magyarrá tenni. A reformkori nemzedék egyszerűen nem tudta elképzelni a közélet vagy 
a közélet bizonyos részeinek többnyelvűsítését, következésképpen a leghatározottabban 
elutasították a ’poliglott közélet Bábel-zavarát’. „Egy önbecsét érző férfias nemzethez -  ír
ja Kossuth - , mely nemzeties önállásra tényleg és törvényileg jogosítva van, illő más nem 
lehet, mint egyedül az, hogy egy határvonalat állítson fel, melyen belül jogszerűen min
dent, kívül semmit sem parancsolhat. E határvonal más nem lehet, mint csupán az: hogy 
a közigazgatásnak minden ága Magyarországon kivétel nélkül, valamint a hivatalos köz

21 Kossuth Lajos: Nyelvünk ügye. Pesti Hírlap, 1841. 3. In Kossuth Ferenc szerk.: Kossuth Lajos hírlapi cik
kei... I. m. 8. p.

22 A fontosabb magyar nyelvre vonatkozó törvények, rendeletek, források Szekfű Gyula munkájában ol
vashatók (Iratok a magyar államnyelv... I. m.). Ezek közül a következők a legfontosabbak: 1792. VII. 
te., amely arról rendelkezik, hogy a magyar nyelv tanítását Magyarországon rendes, a kapcsolt részeken 
pedig rendkívüli tárgyként vezessék be; 1805. évi IV. te., amely szerint az országgyűlési felterjesztések 
ezentúl két nyelven, latinul és magyarul történjenek, s a törvényhatóságok a helytartótanáccsal magya
rul levelezzenek; 1830. VIII. te., amely megkövetelte a közhivatalokban a magyar nyelv ismeretét; 1836. 
III. te., amely lehetővé tette, hogy a királyi ítélőtáblán a perek magyar nyelven folyjanak, továbbá ott, 
ahol a gyülekezeti nyelv a magyar, az anyakönyvek is magyarul írassanak; 1840. évi VI. te., amely sze
rint a feliratok és a törvényhatósági felterjesztések kizárólag magyarul készüljenek, továbbá amely elő
írta, hogy -  háromévi haladék mellett -  az anyakönyveket mindenütt magyarul vezessék, s a lelkészek 
ismerjék a magyar nyelvet; 1844. II. te., amely arról rendelkezik, hogy a törvények magyarul szerkesz- 
tessenek, az országgyűlés kizárólagos nyelve a magyar legyen, továbbá Magyarországon a közoktatási 
nyelv is a magyar legyen, s a kapcsolt részeken rendes tárgyként vezessék be, de a kapcsolt részek ezen 
rendelkezések betartására hat év haladékot kaptak. Ezek a nyelvtörvények jórészt nem vonatkoztak az 
autonómiával bíró horvátokra és erdélyi szászokra.
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lekedési nyelv is a magyar kormánnyal s a magyarországi törvényhatóságokkal a magyar 
korona birtokainak akármely részéből magyar legyen. Ennél kevesebbet tenni gyávaság, 
többet parancsolni zsarnokság; mi reánk nézve mindkettő öngyilkolás volna.”23 Liberális 
elveinek megfelelően úgy vélte tehát, hogy a közélethez nem tartozó ügyekbe, a magánélet 
nyelvviszonyaiba beavatkozni jogtalanság és zsarnokság lenne. Kossuth azonban a közélet 
(actus publicus) körét túlságosan tágan, a közoktatástól az egyházak irányításáig és az anya
könyvek vezetéséig, a politikai egyesületektől a törvényhatóságokig jelölte ki, a magánélet 
(actus privatus) körét ennek következtében pedig túlságosan szűkén szabta meg. Őszintén 
szólva nem sok területet hagyott a nemzetiségi nyelvek számára; otthon családi körben, 
társas ünnepeken, falusi magánbeszélgetésekben használhatták volna saját nyelvüket. Ezt 
a nyilvánvaló szűkkeblűséget azonban részben magyarázza az a tény, hogy a nyelvi kérdést 
Kossuth a Habsburg központosítás elleni nemzeti küzdelem részének tekintette, követke
zésképpen a hazai nemzetiségek nyelvi igényeire ekkor még nem fordított elég figyelmet. 
A valóság, a keserű tények, valamint a célok és kívánalmak közötti mély szakadékot Kossuth 
ismét csak határtalan hittel és optimizmussal hidalta át. Bízott abban -  s ezzel kétségkívül 
hiú ábrándokat kergetett -, hogy a hazai nemzetiségek ugyanúgy ítélik meg a geopolitikai 
helyzetet, ugyanúgy vélekednek az emberiséget irányító törvényszerűségekről, ugyanazt 
értik magyar hazán, ugyanúgy lelkesednek a politikai nemzet koncepciójáért, végül pedig 
ugyanarra a következtetésre jutnak a magyar nyelv közvetítő és államnyelvi funkcióját te
kintve, mint ő.

Kossuth tehát a latin nyelv helyében és a német nyelv ellenében kívánta megerősíte
ni a magyart, de képzeljünk csak el egy olyan német nyelvrendeletet, amely ugyanazokat 
a jogokat biztosította volna a magyar nyelv számára, mint amilyeneket Kossuthék kínál
tak a hazai nemzetiségek számára. Ennél kevesebbért is -  gondoljunk csak a II. József által 
bevezetett nyelvrendeletre -  nemzeti ellenállási mozgalom indult Magyarországon. A né
met és a latin nyelv visszaszorítása, a magyar nyelv előtérbe helyezésén és védelmén kívül 
Kossuth történeti-hatalmi érveket is felhozott, amikor a magyar nemzet elidegeníthetetlen 
históriai jogára hivatkozott. E beszédében önérzetesen kérdi: „minő országról vagyon itt 
szó, és kié a hon, melyről szó vagyon? Felelet: Magyarországról van szó, s a hon, amelyről 
szó vagyon, a magyaroké. [... ] s nemcsak képtelenség, hanem jogtalanság s bűn volna Ma
gyarhonban a magyar nemzet históriai joga ellenében akármi más érdeket, jogot -  követe
lő hatalom gyanánt felállítani; mintha bizony az, hogy a magyarok földje kit ural, még be 
nem végzett tény, még meg nem oldott csomó, avagy vitatható kérdés lehetne. Nem, nem! 
legyen éjszakon avagy keleten, de azon sáskaseregnek még teremni kell, mely a magyarnak 
fennragyogó napját örök homályba boríthassa; addig pedig, míg dalnokunk szavai szerint 
»Él magyar, áll Buda még!« addig Magyarhonban a közigazgatás, vagyis közélet nyelve, elő 
nyelvek közül más soha sem lehet, mint a magyar”.24 Kossuth -  nemzedéktársaihoz ha
sonlóan -  nem igazán értette, hogy a nemzetiségiek miért is tiltakoznak a latin-magyar 
váltáson, hiszen nekik -  úgymond -  így is, úgy is meg kell tanulniuk egy idegen nyelvet, 
s egy élő nyelvet, amellyel egyébként is napi kapcsolatban vannak, sokkal könnyebb lenne 
megtanulniuk. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy ő a magyar nyelv állami és közve

23 Kossuth Lajos: Bánat és gondolkodás. Pesti Hírlap, 1842, 183. Uo. 410. p.
24 Kossuth Lajos: Szabadka körlevele. Pesti Hírlap, 1842, 160. Uo. 336. p.
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títő nyelvként való elfogadását, s ami ebből kimondva-kimondatlanul következik: a magyar 
nyelv terjesztését -  legalább alapfokon -  a nem magyar népesség körében, a nyelvi magya
rosodás-magyarosítás folyamatát magától értetődőnek tartotta, természetesen a fentiekben 
jellemzett, s kétségkívül szűkén értelmezett, s a magánéleti jogokat nem sértő értelemben. 
E mögött a gondolkodás mögött egy hamisítatlan liberális nemzetállami koncepció húzó
dott meg, nevezetesen a nyelvhatár kitolásának igénye -  legalábbis a szélesen értelmezett 
közélet szintjén -  lehetőleg az államhatárig. Ugyanakkor ebből a liberális nacionalista ér
velésből teljes mértékben hiányzott a hatalmi önkény gondolata, valamint az erőszakos 
asszimiláció kívánalma. Az asszimiláció fogalmát sem a mai értelemben használta Kos
suth. Ő ugyanis asszimiláción a különböző születésű, jogállású, társadalmi helyzetű és 
vallású egyének egyenlő honpolgárrá történő együvé olvadását’ és a ’szakadozott nemzet 
osztályainak egybeforrasztását’ értette. Ezért -  vélte Kossuth -  a nemesi rendnek legalább 
akkora erőfeszítéseket kell tennie, mint a hazai nemzetiségeknek.25 Nem etnikai asszimi
lációt kívánt tehát Kossuth -  legalábbis rövid távon -, hanem a diplomáciai nyelv valami
lyen szintű elsajátítását.

De ha nem a hatalmi szótól és az erőszakos asszimilációtól, akkor mitől várta Kossuth 
a magyar nyelv elterjedését? Egyrészt a magyarság, a magyar állam automatikusan működő 
vonzerejétől, másrészt okos -  a fizikai erőszakot kizáró -  törvényektől, társadalmi eszközök
től és szelíd erkölcsi ráhatástól, harmadrészt az iskoláztatástól. Kossuth és nemzedékének 
legjobbjai -  a koreszmék hatása alatt -  meg voltak arról győződve, hogy a szabadságeszmék 
erősebbek a nemzeti eszméknél. Az alkotmányos reform, a kiváltságok megszüntetése, 
a mindenkire kiterjedő szabadság, a joguralom -  vélték -  a hazai nemzetiségekben fellob- 
bantja a ’honszerelem lángját’, s arra fogja indítani őket, hogy ’hálából’ vagy ’unokáik irán
ti szeretetből’ vagy egyszerűen csak saját, jól felfogott érdekükből maguk is magyarosodni 
kezdjenek. Kossuth azt várta, hogy a hazai nemzetiségek ’jó magyarokká’ válnak, s ez nem 
jelentette feltétlenül azt, hogy magánéletükben ne használhatták volna az anyanyelvűket. 
Mindez persze nem volt több álomnál, végzetes következményekkel járó illúziónál és ön
ámításnál. Ezt a mindenféle önkénytől, erőszaktól tartózkodó, jóindulatú, de ugyanakkor 
mégiscsak álmokat kergető mentalitást jól jellemzi az Országos Honvédelmi Bizottmány 
1848-as kiáltványa: „Az isteni gondviselés úgy akarta, hogy Magyarország többnyelvű né
pének adjon lakhelyet és eledelt. Egyik faj beszél magyarul, másik németül, harmadik tótul, 
a negyedik horvátul, ráczul, oláhul, de mindez egy nemzetet formál. Magyarország eddig 
hasonló volt egy nagy és fölséges kerthez, melyben a különféle virágok békésen kelnek, nő
nek és díszlenek egymás mellett, Isten, a teremtőnk dicsőségére.”26 A reformkori nemzedé
ket csak az menti, hogy ők valóban nem gondoltak -  szemben a későbbi évtizedek, s még 
inkább a XX. századi kisállamokban sűrűn alkalmazott -  finomabb vagy durvább állami, 
a magánélet szféráját is sértő erőszakra, hanem vakon hittek az egyetemes szabadság min
dent elsöprő lendületében, s minden problémát megoldani képes erejében. Őket tehát nem 
gonosz szándék vezette, hanem a szabadságért és jogért cserébe szinte elvárták az önkéntes

25 A kossuthi asszimiláció fogalmára lásd Kossuth Lajos: Választási rendszer városokban. Pesti Hírlap, 1841. 
nov. 24. In Pajkossy szerk.: Magyar szabadelvűek. Kossuth Lajos... I. m. 39-40. p.

26 Szózat Magyarország tótajkú lakosaihoz. 1848. dec. 4. In Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. Budapest, 
1955, Akadémiai Kiadó, 872. p.
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magyarosodást, amin leginkább az államnyelv elsajátítását értették. Mindez azonban hiú 
ábrándnak bizonyult, régiónkban -  kiélezett helyzetekben -  a nemzeti eszmék szinte ki
vétel nélkül mindig felülírták a szabadságeszméket.

Az állami és a közvetítő funkciókkal felruházott magyar nyelv terjesztését tehát Kos
suth alapvetően az iskolára bízta volna. Az iskolai nyelvi oktatás ilyetén felértékelése a re
formkorban általánosan elfogadott nézet és -  tegyük hozzá -  balítélet volt, hiszen egyrészt 
egy nyelv elsajátítását elsősorban nem az iskola, hanem mindenekelőtt az életmód, a társa
dalmi kapcsolatok széles köre, valamint a gazdasági kényszerek és lehetőségek segítik elő. 
Másrészt egy nyelv ilyen-olyan mértékű elsajátítása még nem jelent nyelvi asszimilációt, az 
etnikai asszimiláció pedig a nyelvkérdésnél is jóval összetettebb, és sokkal ingoványosabb 
terep. Nem is beszélve arról a problémáról, hogy korszakunkban az állami iskolák nem 
játszottak komoly szerepet, a községi és az egyházi iskolák autonómiái pedig nem tűrtek 
ilyen jellegű beavatkozást. Ezen községi és egyházi iskolák autonómiára való jogát -  libe
rális elveinek megfelelően -  Kossuthnak eszébe sem jutott felfüggeszteni, vagy jelentősen 
korlátozni. Amitől Kossuth igazán tartott a nemzetiségiek körében, az nem a nyelvi, ha
nem a nemzeti mozgalom volt, azt ugyanis, hogy a történeti Magyarországon más nemzet 
is legyen a magyaron kívül, valóban nem tudta elképzelni, még kevésbé elfogadni. Egyik 
legfontosabb, 1848. július 11-én Pesten, a képviselőház ülésén tartott, úgynevezett meg- 
ajánlási beszédében -  a Délvidéken a szerbekkel kitört harcra is utalva, valamint a képvi
selők élénk tetszésével és helyeslésével találkozva -  jelentette ki, hogy „Magyarországban 
különböző népek laknak, de aki Magyarország belsejében külön országot akar alkotni, az 
oly lázító, oly pártütő, kinek statáriummal kell felelni.”27 A nemzet fogalmát -  mint ahogy 
azt a fentiekben láttuk -  nem azonosította a nyelv kérdésével, a nyelven kívül a nemzeti 
lét szükséges feltételének tartotta az állami kereteket, a közös történeti múltat, a közös 
alkotmányt, a közös érdekeket és érzelmeket, valamint meghatározott anyagi és erkölcsi 
erőt’. Ilyet pedig a hazai nemzetiségeknél -  a horvátot kivéve -  nem látott. Nemcsak hogy 
nem látott, ilyen nemzeti mozgalmakat nem is tartott volna kívánatosnak. De hát miért 
nem ismerte, ismerhette el Kossuth a hazai nemzetiségek nemzethez való jogát? A válasz 
a kossuthi nemzetfogalomban rejlik. Kossuth ugyanis -  mint ahogy azt a fentiekben lát
tuk -  a nemzetet nem nyelvi, etnikai vagy kulturális kritériumok alapján definiálta, hanem 
a nemzet fogalmához hozzárendelte az önálló állami létet. A hazai nemzetiségek nemzet
ként való elismerése ezen logika alapján végső soron és szükségszerűen elszakadást, önálló 
államokat, következésképpen a történeti Magyarország szétbomlását jelentette. S ponto
san ez, tehát Magyarország territoriális integritása és politikai egysége volt a magyar po
litikai elit számára azt a Rubicon, amelyet senki -  még Mocsáry Lajos sem! -  tudott vagy 
akart átlépni. Ők egy ilyen történeti fejleményt vagy elképzelhetetlennek tartottak, vagy 
olyan eseménynek, amely a magyarság végső bukásával lenne egyenlő. „Ezennel kijelen
tem -  mondja egy helyütt Kossuth -, hogy én soha, de soha a magyar Szent Korona alatt 
más nemzetet és nemzetiséget, mint a magyart elismerni nem fogok. Tudom, hogy vannak 
emberek és népfajok, akik más nyelvet beszélnek, de egy nemzetnél több itten nincsen.”28

27Kossuth Lajos: „...a haza veszélyben van.” In Pajkossy Gábor szerk.: „Nemzeti újjászületés”. Válogatás 
Kossuth Lajos írásaiból és beszédeiből. Budapest, 2002, Új Mandátum Könyvkiadó, 115. p.

28 Kossuth felszólalása a kerületi ülésen, 1847. dec. 11-én.
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A reformkori s az utána következő nemzedékek a történeti Magyarország felbomlását 
egyszerűen nem tudták elképzelni, a két világháború közötti nemzedék pedig -  néhány 
kivételtől eltekintve -  nem volt képes megérteni és felfogni az új helyzetet, de ennek a ma
gyarság számára valódi tragédiának és traumának a pszichikai feldolgozása -  akadozva, 
sikerrel-sikertelenül -  máig tart.

Kossuth és a magyar politikai elit döntő többsége az egységes magyar nemzet koncepció
ját történeti, közjogi és hatalmi érvekkel támasztotta alá, míg a hazai nemzetiségek vagy 
történeti (vélt vagy valós elsőszülöttség az adott területen) vagy pedig természetjogi érve
ket hoztak fel a maguk igazának bizonyítására. A reformkori liberális nacionalista nem
zedék többsége 1848-49-ig ezeket az ébredező nemzetiségi mozgalmakat vagy nem vet
te észre, vagy nem vette elég komolyan, vagy pedig egyszerűen elfordította a fejét, s nem 
akart tudomást venni a tényleges valóságról, s illúziókat táplált a jövővel kapcsolatban. Jól 
jellemzik a nemzetiségi kérdés alábecsülését Gorove István szavai: „Azért kiáltson, ki akar, 
német, szláv vagy oláh, legkevesb aggodalmat, -  vagy nyugtalanságot hazafi ne csináljon 
belőle magának.”29 De az 1848-49-es nemzetiségi mozgalmak nyomán egy pillanatra el
oszlott a köd, felfeslett az illúziók szövete, s megmutatkozott a valóságos helyzet, az ellen
állás mértéke ugyanis világosan megmutatta a látók számára a korlátokat és a magyarság 
behatárolt lehetőségeit. Éppen ezért egészen más megítélés alá kell, hogy essenek az 1848 
előtti Kossuth-féle liberális nemzetállami elképzelések, valamint a kiegyezés és az 1868-as 
nemzetiségi törvény utáni antiliberális nemzetállami lázálmok.

Nemzeti és jogi szempontból egyedüli kivételnek a horvátok számítottak. A horvátok- 
kal kapcsolatban az volt az általános vélemény -  s ezt osztotta Kossuth is -, hogy a magyar 
nyelv nem akar a horvát, hanem csak a latin helyébe lépni. így a horvátoktól csak azt köve
telték, hogy a magyar országgyűlés, valamint a közös igazgatási intézmények nyelve legyen 
magyar, továbbá, hogy a törvényhatósági jegyzők tudjanak magyarul, egyébként minden 
más intézmény használja csak a horvát nyelvet. Ugyanakkor képtelenségnek tartották, hogy 
három horvát megye -  Zágráb, Várasd, Kőrös -  miatt a magyar országgyűlés a latin nyelvet 
legyen kénytelen használni. Egy Pesti Hírlap-beli -  s a cenzor által gondosan törölt -  szö
vegében Kossuth még ennél is tovább ment, mondván „ha rajtunk állana, egy mérföldnyi 
széles utacskát kívánnánk tengerpartunkhoz, s azután -  de hagyjuk ezt.”30 A szlovák nyelv
vel és nemzetiséggel kapcsolatban ugyanakkor nem volt ilyen megengedő, hiszen az volt 
a véleménye, hogy a felvidéki megyéktől nem a szlovák nyelvet veszik el, hanem a holt latin 
nyelvet, s a latin helyébe lépő magyar nyelv „mely nekünk nemzeti és anyai, nekik [tudniillik 
a szlovákoknak -  Gy. /.] pedig nem anyai, de nem is idegen, ha ők honunk, alkotmányunk 
s törvényeink jóvoltában nem idegenek.”31 A szlovák evangélikus szuperintendensek, lelké
szek és tanárok 1842-ben némiképp joggal nehezményezték az uralkodóhoz címzett bead
ványukban, hogy a 800 ezer lelket számláló szlovák evangélikusokra nyomás nehezedik, 
papságukat ugyanis „nyilvánosan a legalantasabb módon gúnyolják, az ország többi lakosai 
előtt gyűlöletessé teszik, a szláv nyelv tanítását és tanulását, mintha csak az törvényellenes

29Gorove: Nemzetiség... I. m. 49. p.
30 Kossuth Lajos: Erdély és unió ... I. m. 34. p.
31 Kossuth Lajos: Nyelvünk ügye. . .I .m . 8. p.
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lenne, büntetik, a szláv tanítókat és tanulókat hazaáruló üzelmekkel vádolják”.32 A hazai 
románokról elterjedt általános vélemény szerint -  kortársa, Gorove István megfogalmazá
sában -  a román csendes és békés, szelíd, engedékeny, háládatos nép’, amely a magyarnak 
nem szegül ellen, s államunkra ’rossz hatása soha nem is leend’. Következésképpen a ro
mánságot is a jobbágyfelszabadítás, a társadalmi reformok fogják majd egyrészt kiemelni 
szegénységükből és elmaradottságukból, másrészt a nekik jogot biztosító magyarok mellé 
állítani, s így majd nekik ’eszükbe sem jut segítséget várni a bérceken túlról’.

Kossuth 1849-ig tehát nem tudott kilépni abból a gondolati keretből, hogy egy biro
dalomban a ’főkormányzati nyelv’ csak egy lehet, nevezetesen a magyar, s ezen az elven 
csak a szabadságharc utolsó hónapjaiban változtatott. Még az utolsó rendi országgyűlésen 
1847. december 18-án is arra figyelmeztette a rendeket, hogy a magyar nyelv -  szemben 
az 1844. évi II. törvénycikk kívánalmaival -  még mindig nem vált általános közoktatási 
nyelvvé, még mindig „néhány egyén individualitása határoz, mert ha valamely öreg taní
tó nem tud magyarul, a helyett, hogy az ilyeneknek nyugalomba helyezése eszközöltetnék, 
a magyar nyelv szoríttatik le a közoktatás teréről a törvények sérelmével”.33 Ugyanebben 
a felszólalásban Kossuth arról is panaszkodott, hogy a Vukovár környéki őrtiszt magyarul 
nem tudván, az ezen a nyelven írott helytartótanácsi rendeletet és útlevelet figyelemre sem 
méltatta, továbbá a határőrvidéken a magyar nyelvművelő társaságok nem működhetnek, 
végül pedig Temes megyében a kamarai hivatalban a magyar nyelvet nem használják, s a 
hivatalnokok kétharmad része nem magyar. Azt állítja -  s ez kellőképpen mutatja, hogy 
Kossuth mennyire nem volt tisztában ekkor még a tényleges helyzettel, azaz mennyire nem 
ismerte a nemzetiségi álláspontot 1848 előtt hogy a „magyar nyelvet mindenki akarja 
pártkülönbség nélkül, s erre nézve principális vita nem létezik, csak a hogyanról van szó.”34 
Talán mondani sem kell, hogy a latin nyelv helyébe lépő magyar nyelv szerepéről -  s nem
csak Horvátország esetében -  ugyancsak folyt ’principális vita’, még ha ezeket a hangokat 
Kosssuth nem is hallotta meg. Az ő nemzetiségi koncepciója azonban a liberális haladás
eszméből -  s nem soviniszta indulatból -  táplálkozott. Ugyanis meg volt győződve arról, 
hogy a törvény előtti egyenlőség, az egyetemes szabadságjogok kielégítik majd a nemze
tiségeket, hiszen minden réteg kap valamit; a nemzetiségi elit és az értelmiség lehetőséget 
a középosztályhoz való csatlakozásra; továbbá a magyar nemesi-honorácior osztályhoz 
való asszimiláció, azaz az elmagyarosodás társadalmi-kulturális emelkedéssel jár számuk
ra; a nem magyar nyelvű parasztság pedig a teljes jobbágyfelszabadítással szintén gazda
sági-társadalmi lehetőségekhez jut, s anyanyelvéről sem kell teljesen lemondania, csupán 
az iskolában elsajátítania a közélet nyelvét, a magyart.

32 A szlovák evangélikus szuperintendensek, lelkészek és tanárok beadványa az uralkodóhoz. 1842. jún. 6. 
In Pajkossy Gábor szerk.: Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Budapest, 2006, 
Osiris, 152-154. p.

33 Kossuth hozzászólása a magyar nyelv és nemzetiség tárgyában benyújtott indítványhoz. In Barta István 
szerk.: Kossuth Lajos 1848/49-ben. 1. köt. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847/48-ban. Buda
pest, 1951, Akadémiai Kiadó, 409. p. Kossuth itt azt az álláspontot képviselte, hogy a középiskolákban az 
oktatási nyelv a magyar legyen, az elemi iskolákban viszont ’hazánk jelen helyzetében’ a magyar nyelv kö
telezően taníttassék, de az oktatási nyelvet a helyi hatóságok határozzák meg. Uo. 433. és 437-438. p.

34 Uo. 437. p.
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Ebből következik hogy nemzeti szempontból Kossuth a hazai középosztály, a hazai pol
gárság ügyét kiemelt problémaként kezelte. Ebben a kérdésben Kossuth az állami szabá
lyozás direktebb formáit is igénybe vette volna, hiszen véleménye szerint egy új, magyar 
középosztály nélkül nincs polgári társadalom és polgári nemzet, s ennek az új középosz
tálynak magyarnak kell lennie, s másnak lennie nem szabad’. Kossuth ugyanis pontosan 
tudta, hogy a feudalizmus, a rendi társadalom fokozatos, de teljes leépítése, az egyéni sza
badságjogok általánossá tétele még nem fogja automatikusan megteremteni a magyar pol
gári középosztályt. Ezért ezt a réteget -  felfüggesztve a liberalizmus szabad kereskedelmi 
elveit -  gazdasági eszközökkel, vámvédelemmel, védegyleti mozgalommal, valamint a né
met nyelvű városok magyarosításával is megerősítette volna.35 Publicisztikájának állandó 
témája továbbá a polgárerények méltatása, s társadalmi osztályának folyamatos korholása 
e polgárerények nem elég gyors elsajátítása miatt. Kossuth tehát nemcsak politikai, hanem 
társadalmi metamorfózist (privilegizált rendi társadalom -  liberális polgári társadalom) is 
elvárt, sőt követelt saját társadalmi, nemesi-köznemesi osztályától. Egyik írásában arról el
mélkedett, hogy a köznemesi réteg politikai terrénuma, a megyei, úgynevezett municipiális 
rendszer (amelynek ő egyik legállhatatosabb védelmezője volt) nyolc évszázadon keresztül 
’nemzeti lételünk életerének’ bizonyult, s ez a szisztéma azt is elősegítette, hogy a nemesség 
képes legyen partikuláris érdekeit a közérdeknek és a közjónak alárendelni. De a megyei 
rendszer a törvények végrehajtásában -  ismét csak történeti okok miatt -  már nem jeles
kedett, sőt kifejezetten a hanyagság szellemét honosította meg.36 Kossuth a törvénytisztelet 
mellett a polgárerények, s ezek közül is kiváltképp a ’józan szabadság és a versenyzés’ eré
nyeinek gyakorlását várta el a nemesi rendtől. E társadalmi osztály jövőjét, a dzsentrisedés 
folyamatát látva és ismerve, aligha vitatható Kossuth Lajos éleslátása egyfelől, s félelme 
a jövőtől másfelől. Ö ugyanis úgy gondolta, hogy az egységes középosztályhoz, annak elvá
rásaihoz és erényeihez kell alkalmazkodni -  ha úgy tetszik asszimilálódni -  mindazoknak, 
akik ebbe a társadalmi osztályba akarnak kerülni, tehát a nemesnek éppúgy, mint a pol
gárnak vagy az egykori telkes jobbágynak. S aki képtelen alkalmazkodni, nos, azt az idő 
majd kegyetlenül kirostálja. Tehát nem egyszerűen a köznemesi réteget akarta átalakítani 
polgári középosztállyá, hanem a polgári középosztályt ennél jóval szélesebb alapon kíván
ta létrehozni egységes elvek és kívánalmak alapján. Ezt a célt szolgálta gondolkodásában 
a választási cenzus intézménye, amely kijelölte az új polgári osztály kereteit. De a magyar 
politikai eliten belül voltak olyanok, s nem is kevesen, akik ennél jóval óvatosabban jár
tak volna el a magyar középosztály megteremtését illetően. Gorove István már az 1840-es 
évek elején attól rettegett -  s hol vagyunk még a századfordulót megelőző agrárius, föld
birtokot mentő, homestead akcióktól és antiszemita mozgalmaktól! -, hogy mi lesz akkor, 
ha a birtokos osztály, a születésarisztokrácia helyébe a vagyon- és pénzarisztokrácia kerül; 
mi történik a nemesi középosztállyal, amely ’háza csendes tűzhelyén leggondosabban őrzi

35 A védegyleti mozgalom melletti érvelését részletesen lásd Kossuth Lajos: Körlevél a Védegylet vidéki 
osztályaihoz, 1845. január eleje. In Pajkossy szerk.: „Nemzeti újjászületés”... I. m. 76-86. p. A német vám
szövetség elleni érveinek kifejtése pedig Vámszövetségi kacsintgatások, valamint Vámszövetségi kilátá
sok című cikkeiben olvasható. In Kossuth Ferenc szerk.: Kossuth Lajos hírlapi cikkei... I. m. 390-400. p. 
A városok asszimilációjáról: Igénytelen nézetek. Uo. 418. p.

36 Kossuth Lajos: Polgárerény. In Kossuth Ferenc szerk.: Kossuth Lajos hírlapi cikkei... I. m. 143-144. p.
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a hon-, a szabadság- és még inkább a nemzetiség iránti szerelmet’, s mi lesz, ha az új osz
tályból ’hiányzani fog a hasonló ragaszkodás a hon és még inkább a nemzetiség iránt, mert 
ez a házi, sem a históriai emlékekkel nem bírand’.37 Gorove már ekkor hálátlansággal vá
dolta meg a hazai -  főleg német -  polgárságot, valamint a nemzetiségeket, hogy nem ma
gyarosodnak elég gyorsan, a középosztály magyar volta ugyanis számára sem volt kérdés. 
A magyar politikai elit nagy része, valamint a szélesen értelmezett közvélemény éppen ezért 
egészen az első világháború végéig osztotta azt a nézetet, miszerint a nemesi eredetű föld- 
birtokos osztály felette áll mind a városi polgárságnak, mind pedig a pénz- és kereskedelmi 
tőkés rétegnek. Egyszóval a magyar polgári társadalom és a magyar liberalizmus egyfajta 
nacionalista színezetet kapott. Ez a különbségtevés egyfelől a földbirtok, másfelől az ipa
ri, valamint mobil tőke között ugyanis nem következik a liberális gazdasági és társadalmi, 
csakis a nemzeti elvekből. Ez a finom distinkció túlélte a XIX. századot, s a századfordulón, 
s még inkább a két világháború között a liberális elvek háttérbe szorulásával vagy éppen
séggel elhalásával e megkülönböztetésnek -  mint ahogy azt a következő fejezetekben látni 
fogjuk -  már jóval gorombább, nyersebb etnikai kirekesztő formái jelentek meg.

Gróf Széchenyi István magyar nemzettel kapcsolatos sokszínű és eredeti eszméi is a li
berális nacionalizmus keretein belül maradtak, hiszen ő is a ’feudalizmus barbarizmusából 
a szabadság elvén alapuló polgári civilizációba’ akarta átvezetni Magyarországot, vagy más 
megfogalmazásban ’Hunnia minden lakosinak polgári létet adni’, s ezzel ’megmenteni egy 
nemzetet az emberiségnek’. De az ő szárnyaló-csapongó és lávaszerűen ömlő gondolatai, 
gondolattöredékei a magyar reformnemzedéknél sok tekintetben konzervatívabb színezetet 
öltöttek, míg más vonatkozásban -  paradox módon -  eszméi mélyebbre ástak, távolabbra 
tekintettek, s jóval radikálisabb, azaz nem csupán a közgazdasági-alkotmányos kereteket, 
hanem a nemzeti jelleget és mentalitást is érintő átalakítás irányába mutattak. Ha a fentiek
ben arról beszéltünk, hogy bár a nemzet Kossuth Lajos politikai gondolkodásának egyik 
legfontosabb fogalma, mégsem határozta meg sohasem pontosan mit is értett rajta, akkor ez 
a megállapítás még inkább igaz Széchenyi Istvánra, következésképpen az ő nemzetfogalmá
nak rekonstruálásakor még nagyobb nehézségekbe ütközünk. Széchenyi ugyanis a nemzeti 
problematikát több oldalról, más-más kiindulási pontból közelítette meg, s nem mindig 
jutott ugyanarra a következtetésre, ezért esetében csak itt-ott elmosódó körvonalakat le
het felrajzolni. Terjedelmes, sokszínű és hallatlanul izgalmas életművében ugyanis mindig 
találhatunk az alább mondottakkal ellentétes gondolatokat, idézeteket, kifejtett gondolat
sorait cáfoló megközelítéseket. Ennek ellenére aligha kérdőjelezhető meg a közös cél, azaz 
mind Kossuth, mind pedig Széchenyi politikai gondolkodásának és politikai cselekvésé
nek középpontjában -  liberális nacionalizmusuknak megfelelően -  a ’nemzet kifejtésének’ 
elősegítése állt, de nemzetfogalmuk már alapjaiban tért el egymástól, a nemzet előtt álló 
feladatokról, a kibontakozási lehetőségekről s a követendő politikai módszerekről és eszkö
zökről már nem is beszélve. Széchenyi nemzetfogalma -  szemben Kossuth francia típusú 
államnemzet koncepciójával -  sokkal inkább nyelvi-kulturális, sőt -  nem ritkán -  etnikai 
alapozású volt, s a nemzeti karakter, a nemzeti jellemvonások nála jóval nagyobb szerepet 
játszottak, mint Kossuthnál. A nemzet politikai szótárának központi fogalma volt, spozi-

37 Gorove: Nemzetiség. ..I .m . 24-25. p.
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tív értéktartalmat hordozott, hiszen -  úgymond -  a nemzetek új színekkel gazdagítják az 
emberiséget, s minden nemzet hivatása azelőtt nem ismert találmányokkal, új igazságok 
felkutatásával és némi erények szebb kifejlésével megajándékozni az emberiséget’.

Széchenyi nemzetekkel kapcsolatos egyik alapgondolata nagyon korán, már az 1810-es 
évek közepén megjelent. 1816. március 17-én Bécsben a következő bejegyzést írta naplójá
ba: „Nemzetek és emberek hasonlítanak egymáshoz: ami kicsiben minden emberben zajlik, 
nagyban is végbemegy, összességükben. Az ember gyermekkorában merő sötétségben halad, 
anélkül, hogy felfedezné léte okát. -  Ugyanígy van ez a népekkel! Azután valamiféle, de még 
nagyon korlátolt fejlettségre jut. Ugyanígy van ez a nemzetekkel! Szép lassacskán egyszer 
csak elérkezik a kamaszkorba, -  innen kerül az életbe, onnan a kiteljesedésre, vagy a pusz
tulásra. így van ez velünk! -  de azzal a különbséggel, hogy az egyetlen emberélet rövid, és 
szakaszai gyorsan leperegnek; egy nemzet létezésének évezredekig, szakaszainak évszáza
dokig kell tartaniok -  egy nép kamaszkora például 300 évre is terjedhet. Nagyon szeretném 
legalább azt tudni, mi hányadik esztendőnkben járunk!”38 Erre az alapvetően evolucionista, 
az emberi életciklust leképező történetfilozófiai gondolatra minduntalan visszatért későbbi 
írásaiban is. Széchenyi azt gondolta -  vagy hogy ezzel kapcsolatos folytonosan felmerülő 
aggályait és kétségeit előre jelezzük: azt szerette volna hinni -, hogy a magyarság fiatal nép, 
amely éppen most lépett iíjúságának éveibe. A Hitelben például azzal vigasztalódik, s egy
ben azzal bátorítja elkeseredésre hajló kortársait, hogy a nyugati népekkel szemben mi iíjak 
vagyunk, „s meglehet midőn nappal legszebb tehetségekkel tündöklenek, s a világot úgy 
oktatják, mint a vén professor cathedrábul tanítványit, éjjel összezsugorodva girbén gör
bén jajgatnak a köszvénytül, mi pedig éppen annyit mint ők nem tudván, jóízűt alszunk, 
s új erővel ébredünk fel korán új munkásságra s nemes tettekre.”39 S a mű híressé vált utol
só mondata -  Sokan azt gondolják: Magyarország -  volt; én azt szeretem hinni: leszl -  is 
ezt az alapvetően optimista jövőképet villantja fel, de a szeretem hinni kitételben ott bujkál 
a bizonytalanság és a kétely is. Nem tudja, gondolja vagy hiszi, hanem szeretné hinni! S az 
1840-es évektől kezdve ez a bizonytalanság még tovább erősödött benne, mondván, nagyon 
is lehetséges, hogy mi már vénülő nemzet vagyunk, akiket a fiatal nemzetek -  köztük hazai 
nemzetiségeink -  el fognak söpörni. S ezek a kételyek nem ritkán önvád formájában fogal
mazódtak meg, nevezetesen ő az oka annak, hogy a magyarság a végpusztulás felé tart, mert 
felébresztette álmából a nemzetet. Ez természetesen széchenyis túlzás, de azért -  már ami 
a felébresztést illeti -  nem is teljesen alaptalan kijelentés. De Széchenyit nemcsak amiatt 
gyötörték kétségek, hogy vajon valóban fiatal, pályáját éppen most befutni készülő nemzet-e 
a magyar, s nem éppen ellenkezőleg, egy halott, amelyet kár volt ’életre galvanizálni’, hanem 
amiatt is, hogy hazai nemzetiségeink vajon nem ugyanilyen joggal állíthatják magukról, 
hogy ők is fiatal nemzetek? Ekkor ugyanis az összeütközés velük elkerülhetetlen. Széche
nyi megértőbb, óvatosabb, az erőszakos magyarosítást elkerülő szemléletének -  mint ahogy 
azt a későbbiekben látni fogjuk -  is részben ez a kétely a magyarázata. Bár ez a nemzetkon
cepció tagadhatatlanul determinisztikus jellegű, mégsem teljesen zárt, hiszen Széchenyi az 
emberi cselekvésnek, az emberi példamutatásnak mindig hagyott egy szűk ösvényt. A Hitel

“ Széchenyi István: Napló. Budapest, 2002, Osiris, 40. p.
“ Széchenyi István: Hitel. Pest, 1830, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Könyvnyomtató Intézete,

118. p.
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írásakor abban reménykedett, hogy az alomkórságban dermedező’ nemzet felébresztésére, 
A Kelet népe írásakor pedig a ’zavarnak vezéreltetett nemzet’, azaz a Kossuth által feltüzelt, 
s az összeütközés felé sodródó magyarság megóvására maradt még idő, de már -  tette hoz
zá -  alig, s a tüzek később már nem fékezhetők.

A kissé determinisztikus életciklus-elképzelésen kívül Széchenyi kidolgozott egy ezzel 
némiképp ellentétes nemzetkoncepciót is, nevezetesen a magyarság mint Kelet népe teó
riáról van szó. A koncepció lényege, hogy minden népnek, így a magyarnak is van Isten
től adományozott géniusza, „melybül ha kiesik, vagy melybül ha kiveszed, kettétörik azon 
költői zománc, mely nélkül »rideg pálya a hosszú élet«, és mely varázsnak megsemmisíté
sével szárnya szegetik a bátor felemelkedésnek, és az emberi kebelben rejtező isteni szik
ra álom-kórságba süllyed.”40 A magyarság tehát alapvetően keleti, ázsiai nép, s elsődleges 
hivatásunk nem a kereskedés, a vallás, a tudomány vagy a művészet ápolása. Mi csak ak
kor emelkedünk földi erőnkön túl, s csak akkor érezzük keblünket isteni tűztől hevülni’, 
ha alkotmányos szabadságunkról vagy nemzetiségünk épségéről és tisztaságáról van szó, 
s ha ezeket külső vagy belső veszély fenyegeti. Éppen ezért egyrészt isteni küldetést hajtunk 
végre, másrészt elősegítjük az emberiség végcéljainak beteljesítését, ha ezeket a más népek
nél nem, vagy nem ebben a formában megtalálható tulajdonságokat megőrizzük és meg
mentjük. Széchenyi a nemzeti jellemvonásokról és a nemzeti bűnökről azonban ennél jóval 
összetettebb -  s nem ritkán ellentmondásoktól sem mentes -  képet rajzolt. Hiszen szerinte 
ezeket a megőrzendő tulajdonságokat egyrészt mindig hozzá kell igazítani a kor kihívásai
hoz, másrészt nem minden tulajdonságunk pozitív és előremutató, így tehát ez utóbbiakat 
lehetőleg meg kell változtatni. A Politikai programtöredékekben pontosan megfogalmazta, 
melyek is ezek a ’nemzeti bűnök’: „Uralkodási vággyal egybeszőtt gyermekies dac; lovagiság 
körülti emésztetlen ideák, s végre: fel nem fogása házassági viszonyinknak.”41

De van ennek a nemzetkoncepciónak egy másik vonulata is, nevezetesen, hogy a nem
zetek -  ugyanúgy, mint az egyének -  csupán eszközök egy láthatatlan, magasabb isteni ha
talom kezében. A nemzetek ugyanis szoros összeköttetésben vannak az egész világegye
temmel, amelyet ugyanazok a törvényszerűségek uralnak, de azért nyílik valamelyes játék
tér számukra is. „Két kalauzt adtak az istenek az emberi nemnek: a Nemtőt és Értelmet, 
s mennél kevésbé van ez a gyermekkor szakában kifejtve még, annál többször nyújt segéd
kezet amaz.”42 A magyarság elérkezett gyermekkorának végére s férfikorának küszöbére, 
s eddig a Nemtő, az isteni gondviselés fenntartotta nemzetünket ’annyi szirtek és sziklák, 
s öröki meghasonlásaink’ közt, de ettől a pillanattól kezdve már az értelemnek, az észnek 
és a bölcsességnek -  és nem a kossuthi szenvedélynek, érzelemnek és rögtönzésnek -  kell 
a magyarságot irányítania. Széchenyi meg volt ugyanis arról győződve, hogy az álmából 
felébresztett magyarság számára csak egy keskeny ösvény adatott a megmenekülésre. Ennek 
érdekében az ő legfontosabb feladata, hogy eloszlasson két félelmet és balítéletet. Egyrészt,

40 Széchenyi István: A Kelet népe. In Szily Kálmán szerk.: Gróf Széchenyi István munkái. 2. sor. 2. köt. Bu
dapest, 1905, Magyar Tudományos Akadémia, 8. p.

41 Ezeknek a ’nemzeti bűnöknek’ a részletes felsorolását és értelmezését lásd Széchenyi István: Politikai 
programtöredékek 1846-1847. In Gergely András -  Spira György -  Sashegyi Oszkár szerk.: Széchenyi 
István válogatott művei. 2. köt. Budapest, 1991, Szépirodalmi Könyvkiadó, 185-193. p.

42 Széchenyi: A Kelet népe... I. m. 33. p.
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hogy a kormányzat a magyarság ellenében tevékenykedik, s célja a magyarok megtörése, 
másrészt, hogy a magyar politikai elit forradalomra készül. Ennek következtében a fő cél 
az ellentétek kiéleződésének megakadályozása, valamint az összeütközés lehetőségének 
az elhárítása. De ez a gondolatsor már átvezet bennünket a Széchenyi István-i és kossuthi 
nemzetkoncepció különbségeihez, eltérő hangsúlyaihoz.

Ugyanis Széchenyi nemzetfelfogása a magyar politizáló közvéleményt alakító-formáló, 
de egyben annak véleményét hűen tükröző kossuthi nemzeteszmének több ponton is gyö
keresen ellentmondott. Bár a legszembetűnőbb különbség a két személyiség között men
talitásbeli, ennél sokkal fontosabb volt a jelen helyzet megítélése és a követendő politika 
közötti differencia. Míg Kossuth -  mint ahogy azt az előbbiekben elemeztük -  optimista, 
evolucionista és unilineáris történetszemléletének megfelelően a valóságos gondokat és 
ellentmondásokat kissé alulértékelte, azokat az egyetemes emberi törvényszerűségekre hi
vatkozva vagy retorikai fogásokkal áthidalta, s a felmerülő akadályokban csak megoldandó 
és megoldható feladatokat látott, addig Széchenyi pesszimista, saját magát minduntalan 
önváddal illető, a jövőt gyakran sötéten látó, nem ritkán nemzethalált vizionáló, a problé
mákat és a gondokat sokszor felnagyító világlátást képviselt. Ezt az aggodalmas, mindenütt 
veszélyeket látó, örökös kétségeket hangoztató szemléletet jól jellemzik azok a sorok, ame
lyekkel nevezetes akadémiai beszédében 1842-ben figyelmeztette kortársait: „a magyar nem 
lesz, mint azt többen oly gyönyörtelien álmodánk, de rövid idő múlva egyedül a négy betű: 
volt fogja illusztrálni valahai létét.”43 Ez a viselkedési, attitudinális és mentalitásbeli ellentét 
kettejük között tehát részben alkati-szocializációs különbségekre vezethető vissza, de nagy 
szerepet játszott ebben Magyarország világpolitikai helyzetének, jövőbeli lehetőségeinek 
eltérő megítélése is. Széchenyi ugyanis -  fiatalkori, személyes politikai tapasztalatai, széle
sebb ismeretségi köre és világlátása miatt -  meg volt arról győződve, hogy egyrészt a nagy
hatalmak a Habsburg Birodalmat az európai egyensúly fontos pillérének tartják, másrészt 
Európa keleti felén a soknyelvű és soknemzetiségű régióban csak ez a képlet akadályozhatja 
meg az állandó feszültségeket, forrongásokat és összeütközéseket, így az európai hatalmak 
a Habsburg Birodalom fenntartását mindig is szükségesnek ítélik majd. Ebből következik, 
hogy Széchenyi a Monarchiával történő éles összeütközést tragikusnak, s mindenképpen 
elkerülendőnek vélte. Továbbá világosan látta helyzetünket, gyenge pozíciónkat a németek 
és a szlávok között, mint mondotta: „üssük csak lágy velejű, fenyítéket érdemlő gyermekek
ként gyenge fazekunkat minden fazék, sőt a német és szláv kőedény ellen, mi számban any- 
nyival csekélyebbek, s a németnél értelmi súlyban annyival könnyebbek, és ne kételkedjünk: 
rövid idő alatt törött cserép lesz a magyar.” E két realitásnak a felismerése jelezte számára 
azokat a korlátokat, s egyben azokat a kereteket is, amelyeken túlterjeszkedni oktalanság 
volna. S ez magyarázza óvatosabb, megértőbb és türelmesebb viszonyulását mind a magyar 
nyelv, mind pedig a nemzetiségi kérdéshez. Az alapvetően Kossuthot követő liberális köz
vélemény és Széchenyi múltszemlélete (dicső múlt -  magyar parlag, ezeréves alkotmányos 
múlt -  ’a magyar az alkotmányos népek legalacsonyabb lépcsőjén áll’), valamint jelenfelfo
gása (politika-központúság -  társadalom-központúság, köznemesi vezetés -  arisztokrácia 
és elit irányította fejlődés) között is szakadékok tátongtak.

43 Széchenyi István: Akadémiai beszédek. Budapest, 1991, Akadémiai Kiadó, 22. p.
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Széchenyi a magyar nyelv ügyében alapvetően osztotta a magyar politikai elit és közvéle
mény álláspontját, nevezetesen, fontos feladat nyelvünk ’kifaragása és kireszelése’, továbbá, 
hogy a holt latin nyelvet csak a magyar válthatja fel, így az erre vonatkozó törvényeket is 
megértéssel, örömmel és kritika nélkül fogadta. „Nyelvünk törvényesítése által a magyar
ságot illetően meglehetős állásba jutottunk -  írja A Kelet népében őrizzük ezt, de tovább 
a családi élet köreibe -  ha magátul jő, hála az égnek -  ne kényszerítsük tűzzel vassal, nehogy 
a visszahatás törvényei szerint tűzzel vassal ismét visszaverettessünk s megsemmisíttessünk. 
Várjunk valamit az időtül is, és mindenek fölött -  s ez a »józan tactika« -  vigyük honunkbeli 
más népekkeli súrlódásunkat oly mezőre, hol mi vagyunk erőssebbek so k a  felette gyengék, 
ti. az alkotmányira; vagy más szavakkal: vegyük be őket alkotmányunkba, hogy ők ismét 
bevegyenek minket, ti. a magyarságot magukba. Előre tehát a jobbszárnnyal!”44 Ebből az 
idézetből is egyértelműen kiderül, hogy a magyar nyelv kérdésében lényegi különbség nem 
volt közte és nemzedéktársai között. Őt is egyfajta kultúrnacionalizmus jellemezte, azaz 
úgy vélte, hogy egyrészt az alkotmányosságért cserébe kérhetünk valamit a nemzetiségek
től, másrészt műveltséggel, az erkölcsi felsőbbség ellenállhatatlan súlyával meghódíthatjuk 
őket, de határozottan nem jogi, s különösen nem erőszakos úton, azaz számára csak az 
önkéntes magyarosodás volt elfogadható. Széchenyi azonban a nyelv ilyen-olyan elsajátí
tását még nem tartotta a magyarosodás egyedüli kritériumának, mint mondotta: „a szólás 
még korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása még a szívnek, és ekképp 
a magyarul beszélő, sőt legékesebben szóló is, korántsem magyar még.”45 Ennek következ
tében Kossuthékkal ellentétben Széchenyi úgy vélekedett, hogy nemzetiséget nem lehet 
olyan könnyen terjeszteni -  úgymond -, nem lehet egyszerűen csak rákenni valakire, mint 
például ’meszet a falra, vagy mázat a fazékra. Arra nézve azonban, hogy ha nem a nyelv, 
akkor mi a magyarsághoz tartozás kritériuma, nos, a fenti idézetnél (nemzeti érzés, közös 
történeti tapasztalat, bizonyos -  közelebbről meg nem határozott -  vérségi-származási kö
telékek) pontosabb meghatározást hiába keresünk az életműben.

Széchenyit a magyar nyelv ügyében is, mint oly sok másban tehát kétségek gyötörték, 
vajon elfogadják-e ezt a kompromisszumot a hazai nemzetiségeink, s nem fognak-e -  mint 
írja -  hátunk mögött kacagni, de még hahotára is fakadni azon a ’különös követelésen, 
hogy őket nemzetiségükbül kivetkőztetni’ akarjuk. Ennek következtében sokkal nagyobb 
megértéssel és beleérzéssel fogadta a nemzetiségi aggodalmakat, s ezért arra figyelmeztette 
kortársait, hogy a magyar nyelvet csak azokon a területeken kell bevezetni, ahol előzőleg 
a latint használták, s ezen túltejeszkedni tilos, továbbá óvakodni kell a nyelvi törvények 
bármiféle megsértésétől, végül pedig az erőszakos magyarosítás politikájától. Az 1830-as 
években több nem magyar többségű megye is elrendelte, hogy az elemi oktatás, az egyházi 
beszédek, az alapfokú közigazgatás nyelve is a magyar legyen, noha ezt a nyelvi törvények 
nem írták elő. A magyar nyelv ilyen erőltetett terjesztését Széchenyi oktalan és céltalan po
litikának gondolta, mivel tartott az ellenreakciótól, továbbá a ’másnak soha olyast ne tégy, 
mit tőle sem fogadnál örömest’ keresztény elvét sérthetetlennek tartotta. A magyarosítást, 
az asszimilációt erőitetőket a haza fő heveseinek, viszketegeknek és a haza zsírját ingyen szí
vóknak nevezte, akik ’mindenüvé zsinórt varrnak, s mindent veres, zöld és fejérrel eltarkí

44 Széchenyi: A Kelet népe... I. m. 55. p.
45 Széchenyi: Akadémiai beszédek. .. I. m. 19. p.
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tanak’ s akiket arra figyelmeztetett, hogy a lojalitás és a bölcsesség törvénye sok mindent 
tilt, amit a nyelvi törvény nem ellenez. S arra is intette kortársait, hogy a nemzetiségek ál
talánosan elfogadott és gyakorolt szidalmazása és csúfolása (a tót nem ember’, graeca fides 
nulla fides’, ocsmány sváb’ stb.) visszahatást fog kiváltani, s az ehhez hasonló gondolatokat 
hangoztatok Őrült-házba valók’, s sújtson le rájuk a közmegvetés hatalma’. A magyaroso
dás kérdésében tehát -  mint oly sok másban -  Széchenyi arról igyekezett meggyőzni a ma
gyar közvéleményt, hogy a gyors haladás, az azonnal mindent elérni akarás kívánalma és 
a nemzeti bukás között van még egy harmadik út is, nevezetesen ’mákszemet mákszemre 
hordani’ és csepphez cseppet adni’. De a magyar közvélemény tetszését ez a kilátás a leg
kevésbé sem nyerte el.

Kossuth és Széchenyi liberális nacionalista nemzetszemléletén kívül röviden érinte
nünk kell még egy nemzeti szempontból fontos problémát, nevezetesen a magyar konzer
vatívok ügyét, s kiváltképp gróf Dessewffy Aurél személyét. E nélkül ugyanis aligha érthető 
meg a magyar konzervativizmus -  egy későbbi fejezetben tárgyalt -  alapproblémája. Miért 
volt -  nem hatalmi, hanem intellektuális szempontból -  oly gyenge és hatástalan a magyar 
konzervativizmus a modern ideológiák kialakulásának kezdetén, tehát a XIX. század har
mincas-negyvenes éveiben, majd később is -  talán báró Kemény Zsigmond és Asbóth János 
üdítő kivételével -  egészen a századfordulóig, s miért kapott a magyar konzervativizmus egy 
markáns antiliberális színezetet? A kulcsot minden bizonnyal Dessewffy Aurél életművében 
találjuk meg. ’Pecsovicsok’, a ’Habsburgok talpnyalói’, a ’hazai élettől és nyelvtől elszakadt, 
Bécsben élő nemzetietlen társaság’, ’feudális hercegek, grófok és bárók’, akik -  hogy egy ké
sei kritikusuk könyveimmé emelt minősítését idézzem -  ’közüggyé emelték kiváltságaik 
őrzését’. Nos, ezek voltak a legjellegzetesebb és a leggyakrabban használt jelzők, amellyel 
tevékenységüket előbb a korszak liberálisai, majd később az utókor írástudói jellemezték. 
Apponyi György, Dessewffy Aurél, Dessewffy Emil, Jósika Samu, Majláth János, Somssich 
Pál, Széchen Antal, Sztáray Albert, Vay Miklós -  valamennyien grófok vagy bárók -  tevé
kenységét és életművét azonban igazságtalan lenne csupán a fenti leegyszerűsítő minősí
tésekkel elintézni, jóllehet valóban védték a fennállót és saját társadalmi rétegüket (mint
ha a liberálisoknál az érdek motívuma meg sem jelent volna, mintha a modern politikából 
kiküszöbölhető lenne az érdek!), s megkísérelték feltartóztatni a liberális hullámot. Ennek 
a túlzott leegyszerűsítésnek eleven cáfolata gróf Dessewffy Aurél pályája és életműve, akit 
Széchenyi elsőként akart elhelyezni az általa tervezett magyar Pantheonban, s akit a libe
rális centralista Szalay László Nagy Sándorhoz hasonlított, aki után csak a ’Ptolemaeusok 
jöttek’, végül pedig akit maga Kossuth Lajos is a következő módon jellemzett: ’mennyi ész, 
akarat, tettvágy, mily lángoló érzelem, mennyi remények s mi fényes jövendő voltak e név
hez csatolva’. S Vörösmarty epigrammával búcsúztatta a tragikusan fiatalon, 34 évesen el
hunyt -  s éppen a Magyarország számára oly fontos 1840-es évek elején -  Dessewffyt:

Nem veszténk-e nagyot? kérdjük most aggva magunkban,
S a szent nemzetiség angyala súgja: Igen.

Dessewffy korai halála -  egyetértve Vörösmarty értékelésével, s egyben megelőlegezve mon
dandónkat -  kétségkívül hatással volt a magyar konzervativizmus további alakulására, hi
szen így az a legkiválóbb elméjét, ugyanakkor azt a szellemi-politikai vezetőjét vesztette el,
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akinek hazafiságához, nemzeti érzéseihez, ugyanakkor az ésszerű reformoktól nem idegen
kedő, Magyarország kulturális és anyagi emelkedését őszintén akaró, s azért tenni is hajlandó 
szellemiségéhez kétség sem férhet.46 Dessewffy -  szemben az imént felsorolt konzervatívok 
többségével -  a szabadelvűséget sem tartotta eleve az ördögtől valónak, csupán mindent 
mérlegelt, s egyetlen dogmát -  így a liberális eszméket sem -  fogadta el fenntartások nél
kül. Dessewffy alapgondolata szerint -  s ezt a kormányhoz intézett emlékiratban ugyanúgy 
kifejtette, mint nyilvános írásaiban -  a kormányzatnak azonnal és gyökeresen szakítania 
kell a reformokat ellenző, azokat ex abrupto elutasító, a reformereket adminisztratív eszkö
zökkel (Wesselényi és Kossuth bebörtönzése) korlátozni igyekvő magatartásával, s egyrészt 
magának a kormányzatnak kell az ésszerű, jól átgondolt és a következményekkel is számo
ló reformok élére állni, másrészt vállalni kell a nyílt vitát mind a Széchenyi-típusú liberális 
konzervatív reformerekkel, mind pedig Kossuth Lajossal és liberális követőivel. Meg volt 
ugyanis arról győződve -  szemben Kossuth követőivel -, hogy Magyarország és a dinasz
tia érdeke nem eredendően ellentétesek egymással, következésképpen a célok, a tervek és 
a tettek közös nevezőre hozhatók, s az országnak pedig nem szabad ezt a viszonyt oktala
nul kockára tenni. A másik oldalon viszont „a kormánynak nem szabad e nemzetben, mint 
egészben bizalmatlankodnia; mert én bizonyos vagyok abban, hogy ez annyira makacsnak 
látszó nép a dynastia igazi veszélyének első pillanatában minden elképzelhető áldozatot kész 
volna meghozni, s ha -  mitől Isten mentsen -  az eset beállna, csakugyan meg is hozná. Vaj
ha valamely kibékítő nemes szellem e szomorúnak hirdetett országgyűlést átalakítaná az 
egyetértés, az erősödés és a kiképződés új korszakának kezdő pontjává.”47 Széchenyivel és 
Kossuthtal szemben Dessewffy egy teljesen autentikus és alternatív konzervatív nemzet
politikát vázolt fel, amelynek az alapja az alkotmányos monarchia, a rend és a törvényesség, 
s amelyben a lassú, óvatos reformok irányítója a kormány, s nem az arisztokrácia -  mint 
ezt Széchenyi szerette volna látni, s nem is a vármegyék, amelyek hatáskörét csökkenteni 
igyekezett, de amely intézményt -  nem utolsósorban nemzeti szempontból -  megtartan- 
dónak vélt. A corpus iuris és a Pragmatica Sanctio, tehát a törvényesség talaján álló kor
mányzati embernek nevezte magát (a végül is el nem ért kancellári tisztségre készült egész 
életében), de -  mint mondotta -  ’mindenekfelett és előtt magyar vagyok, fia ezen szeretett 
hazának, minden egyébnél fontosabb előttem ezen ország boldogsága és érdekeinek nem
zetiség s alkotmány alapján kifejtése’.

Abban a nagy vitában is, amely Széchenyi Kelet népe című könyve körül keletkezett, 
Dessewffy önálló konzervatív álláspontot vallott, nevezetesen egyfelől ő maga is elutasítot
ta Kossuth érzelmi politizálását és szerinte felelőtlen agitációját, másfelől nehezményezte 
Széchenyi Kossuthot támadó, gúnyos személyeskedő hangnemét, mert -  mint mondot
ta ’Kossuth Lajost a becsületes agitátorok közé szeretjük számítani’. De ami immár nem 
a személyeskedést, hanem a dolog lényeget illeti, azt mondja, hogy hamis Széchenyi ki
indulópontja, amikor azonosulva a Pesti Hírlap elveivel, Kossuthékat csak a modor és tak
tika szempontjából bírálja. Szerinte ugyanis a kritikának nem ezen az alapon kell megfo

46 Lásd például Két szó a budapesti állandó híd dolgában, Játékszín-építés, valamint Elmélkedés a megnyíló 
országgyűlés felől című írásait. In Ferenczy József szerk.: Gróf Dessewffy Aurél összes müvei. Budapest, 
1887, Méhner Vilmos, 287-295. p.

47 Uo. XXXIX. p.
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galmazódnia, hiszen minden politikai irányzatnak van egy csillogó felszíne, egy bevallott 
(but avoué, ostensible), és van egy tényleges, valóságos (but veritable) iránya. S a Pesti Hír
lap valóságos szelleme eltér attól, amit a felszínen hirdet, s az igazi kritikának erre kellene 
összpontosítania, s ez pedig nem a modor kérdése. „Mikor valaki »törvényszerű haladást« 
tűz ki a Hírlapi zászlójára -  írja -, és mégis buzdít, dicsér minden hatóságot, mely törvé
nyes korlátáiból kilép; mikor a sajátság tiszteletét hirdeti, s a szabadföld eszméje mellett 
oly módon agitál, mely ha visszhangot lel, minden józan rendelkezést lehetetlenné teend 
megváltás dolgában; mikor a kormány iránti bizalmat ajánlja, és naponként tévtanokat 
terjeszt; a megyéket olyanokra szólítja fel szünet nélkül, mik mellett a kormány törvényes 
hatása teljesen elenyésznek; mikor a különböző társasági osztályok közti közelítést mondja 
céljának, és minden egyes szenvedőt úgy állít elő, mint a socialis rendszer áldozatát; mikor 
józan haladást emleget, s tettleg az ifjúságnak, mint testületnek, mint társasági hatalomnak 
énekli naponként apotheosisát, s a tömegek rivalgásait nevezi el közvéleménynek; akkor 
higgye el nekünk a mi igen tisztelt barátunk, hogy egy ily irány alatt a nyíltan kimondott 
szép célokon kívül még más valami is fekszik; hogy az írott sorok közt láthatatlan betűkkel 
áll más valami, amit sok becsületes ember érez, de csak kevesen tudnak önmaguknak meg
magyarázni. És ez az, mit mi a Pesti Hírlapban kárhoztatunk.”48 Dessewffy bírálja továb
bá Széchenyiben azt, hogy ő teljesen leértékeli a törvényhatóságok és a kormány szerepét 
a politikában, következésképpen a politika központjának önmagát és a megmagyarosodott 
arisztokráciát képzeli, Kossuthnál pedig azt, hogy ő meg a főhatalmat mellőzi teljességgel, 
s helyébe a vármegyét és a sajtónyilvánosságot állítja.

Jól jellemzi Dessewffy körültekintő, lehetőleg minden ellenérvet felsorakoztató, s azokat 
komolyan mérlegelő, majd azokat cáfoló stílusát az a -  sajnos befejezetlenül maradt -  ta
nulmány, amelyet a magyar nyelvről írt (A magyar nyelv és ellenzői). Ö ugyanis nem szó
noki fogásokkal, nem a nemzeti érzelmekre ható szóvirágokkal közelíti meg a számára 
kijelölt témát, legyen az a sajtószabadság, úrbéri örökváltság, a börtönrendszer átalakítása 
stb., hanem számba veszi az összes lehetséges ellenérvet, jelen esetben a latin -  és részben 
a német -  elhagyása és a magyar nyelv bevezetése ellenieket (veszélyezteti Magyarország 
és az örökös tartományok közötti kapcsolatot és alkotmányunk arisztokratikus jellegét; el
veszítjük ezzel a tudomány egyetemes nyelvét; régi törvényeink és a közigazgatás a deák 
nyelvre alapozódott, így elveszítjük a kapcsolatot a múlttal; gyengül a kapcsolat a német 
műveltségű területekhez; a hazai nemzetiségek ellenzik azt), s -  mint mondja -  „szorosan 
el kell őket választani egymástól, s minden megtámadásra külön felelni, nehogy oly néze
tek egyesüljenek ellenünk a közös veszély érzelmében, mik egymás mellett soha sem fog
hatnának megállni, s összpontosodott ostromban forduljanak ellenünk a fegyverek, melyek 
egymás ellen valának harcolandók.”49 Győzelmet ugyanis csak akkor remélhetünk a magyar 
nyelv terén, ha annak bevezetése a józan polgárok helybenhagyásán alapul, s nem csupán 
azokén, akik az anyjok tejével beszítták a magyar nyelvet’, s végképp nem azért mert azt 
a ’forrófejű ifjúság védelmezi’. Dessewffy szerint sohasem volt arról szó, s nem is lehet cél, 
hogy a különféle nyelvű néptömegek sajátságaikból kivetkeztessenek, s magyarokká változ
tassanak’, szerinte ugyanis a cél csak kizárólag az lehet, hogy lehetőleg minél többen tudja

48 Dessewffy Aurél: Pesti Hírlap és Kelet Népe közti viszály. Uo. 32. p.
49 Dessewffy Aurél: A magyar nyelv és ellenzői. Uo. 296. p.
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nak és tanuljanak magyarul, de azon túl hogy micsoda népfaj ivadékainak tartják magukat, 
abba az országnak magát avatni nem szándéka’. Továbbá hamisnak nevezte Kossuth azon 
okoskodását, hogy a szláv népfaj megmagyarosítása azért lenne múlhatatlanul szükséges, 
mert a szláv népek közeledni fognak az orosz birodalomhoz, pontosan fordítva van, ezek 
a népek -  mint mondja -  hatalmas gátat fognak képezni annak ellenében.50 Ennek követ
keztében azt javasolta, hogy a hazai nemzetiségeket meg kell nyugtatni, szóval és tettel be
bizonyítani nekik, hogy nem akarjuk denacionalizálni őket, csupán módot nyújtani, hogy 
a megmagyarosodott hivatali és közélet jóvoltiban kivétel nélkül részesülhessenek, és így 
tettleg osztozhassanak az alkotmány áldásaiban.’

A MAGYAR POLITIKAI NEMZET KONCEPCIÓJA

1848-49 után a magyar politikai elit jelentékeny gondolkodói rádöbbentek egyrészt a ma
gyarság katonai-hatalmi gyengeségére, a nemzet sérülékeny voltára és ingatag helyzeté
re, az európai politikai-hatalmi erőtérben elfoglalt reális helyére, másrészt az is világossá 
vált számukra, hogy a ’szabadság olvasztó erejében’ való hit, a liberális elvek következetes 
képviselete, az egyéni szabadságjogok és a jogegyenlőség biztosítása még nem oldja meg 
automatikusan a nemzetiségi kérdést. A liptószentmiklósi szlovák (1848. május 10.), a kar
lócai szerb (1848. május 13-15.), a balázsfalvi román (1848. május 16.) nemzeti gyűlések 
kívánságai és határozatai, valamint a horvát szábor felségfelirata (1848. június 10.) és az 
erdélyi szász nemzet emlékirata (1848. július 3.),51 továbbá a fegyveres összecsapássá fajuló 
nemzeti-etnikai ellentétek a magyarok és a hazai nemzetiségek között arra késztették poli
tikai elitünk legjobbjait Kossuthot, Deákot, Eötvöst, Teleki Lászlót, Kemény Zsigmondot és 
másokat, hogy újragondolják a nemzeti-nemzetiségi kérdés megoldását, s bár -  amint azt 
alább látni fogjuk -  közöttük nem is jelentéktelen véleménykülönbségek alakultak ki, még
is azt mondhatjuk, hogy az imént felsorolt politikusok valamennyien szakítottak az 1848 
előtt képviselt politikával, a majd hatvan év nyelvtörvényeiben megnyilvánuló szemlélettel, 
nevezetesen azzal, hogy Magyarországon a közélet minden szintjének nyelvévé a magyart 
kell tenni, s a kisebbségi nyelvek csupán a magánélet szűk körében fogadhatók el. Az op
timisták 1848 előtt kétségkívül abban reménykedtek, hogy ott is csak ideig-óráig lesznek 
jelen, hiszen a magyar nyelv idővel még a magánhasználatból is kiszorítja a nemzetiségi 
nyelveket. A pesszimisták ebben sohasem bíztak. 48 után a magyar politikai elit vélemény- 
formáló alakjai azonban egyre nagyobb kétellyel tekintettek magyarosítás-magyarosodás 
addig követett politikai gyakorlatára, arra az illúziónak bizonyult elképzelésre, hogy az or
szág nem magyar népessége a nyelvtörvényeknek és az iskolai oktatásnak tulajdoníthatóan 
fokozatosan -  legalábbis a közélet szintjén -  elmagyarosodik, következésképpen a nyelvha
tár és az államhatár előbb közeledik egymáshoz, majd végképp egybeesik. Az 1849-es bu
kás, valamint a nemzetiségi ellenállás okainak kutatása és számbavétele, s a kiutak keresése 
majd két évtizedet vett igénybe. A kérdés újragondolása azonban már a szabadságharc alatt

50 Az érvelést lásd uo. 40. p.
51 Ezek szövegét lásd Pajkossy szerk.: Magyarország története a 19. században... I. m. 264-276. és 287- 

291. p.
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A karlócai szerb nemzetgyűlés. 1849. április 14. (mnm)

elkezdődött, amit jól mutatnak egyrészt Kossuth tapogatózó tárgyalásai román és szerb po
litikusokkal, másrészt a magyar országgyűlés által 1849. július 28-án, Szegeden elfogadott 
kompromisszumra törekvő nemzetiségi törvény, amely a magyar nyelvet országgyűlési, 
törvénykezési, közigazgatási és katonai, azaz diplomáciai nyelvként fenntartotta ugyan, de 
törvényhatósági, községi, iskolai és egyházi nyelvként engedélyezte a nemzetiségi nyelveket 
is.52 Sőt, ez utóbbi elvet a törvény kiterjesztette a nemzetőrségre, az esküdtszékre és az anya- 
könywezetésre is. A Habsburg Birodalommal, illetve a nemzetiségekkel vívott kétfrontos 
harc lehetetlensége 1849-től kezdve egészen a XIX. század hetvenes-nyolcvanas éveiig ál
talánosan elfogadott elvvé vált a magyar politika irányítói számára, legalábbis a világosan 
látók számára, de azért a nemzetiségi törekvéseket és a Habsburg-ház nagyhatalmi pozí
cióját negligáló, romantikus, türelmetlen és vak függetlenségi-soviniszta elképzelések sem 
tűntek el teljesen a magyar politikai gondolkodásból. Ezek a túlzó nacionalista elképzelések 
és habókos tervek folyamatosan jelen voltak a magyar politikai elit, még inkább a politizálok 
tágabb körében, de amíg Eötvös és Deák nemzedéke és szelleme élt, aligha kerülhettek töme
gesen felszínre, még inkább uralkodó helyzetbe. Jól mutatják ezt 1867 után Deák egy-két

52 A határozat szövegét A magyarországi nemzeti kisebbségekre vonatkozó programok, törvényjavaslatok, 
törvények és rendeletek 1827-1920. Budapest, 1922, Magyar Külügyi Társaság, 18-20. p.; valamint Paj- 
kossy szerk.: Magyarország története a 19. században... I. m. 338-339. p.
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ügyben történt, a szavazás kimenetelét megváltoztató felszólalásai a magyar parlamentben 
(a szerb nemzeti színháznak adandó segély ügye, újvidéki gimnázium segélyezése).53 Más
részt pontosan jelzi a kiegyezés utáni hangulat- és attitűdváltást Deák fokozatos háttérbe 
vonulása és kiábrándulása. Ő nem mindennapi érzékenységről -  s erkölcsi tartásról -  téve 
tanúbizonyságot, észrevette egyrészt a magyar politikai elit gyorsan terjedő illuzionizmu- 
sát, kialakuló hatalmi arroganciáját, másrészt mohó, s gyakran valódi teljesítmény nélkü
li gazdasági felemelkedését, továbbá zavaros, korrupciós financiális ügyleteit, panamáit, 
a gazdasági konjunktúrában és tőkefelhalmozásban játszott szerepét.

Az összeomlást követő két évtizedben két uralkodó, de egymástól élesen eltérő elmélet 
alakult ki a nemzeti-nemzetiségi kérdésben, még ha voltak is politikafilozófiai, ideológiai 
egyezések a kossuthi és az eötvösi nézetekben. Az egyiket az emigrációban élők, Kossuth 
Lajos, gróf Teleki László és Klapka György képviselte, amely a nemzetiségekkel történő ösz- 
szefogásra, a nemzetiségi autonómia valamilyen formájára, végül pedig a dunai konföderá
cióra alapozódott, a másik koncepciót pedig báró Eötvös József, báró Kemény Zsigmond, 
gróf Andrássy Gyula és Deák Ferenc dolgozta ki. Az emigránsok elképzelései -  a dolog ter
mészetéből fakadóan -  inkább a nemzetiségekkel kötendő megegyezést, és az Ausztriával 
szembeni ellenállást részesítette előnyben. Teleki László lényegre törő megfogalmazásában: 
’mentői többet adunk a nemzetiségeknek, annál kevesebbet keilend Ausztriának és az ab
szolutizmusnak adnunk’. A Kossuth-féle úgynevezett 1851. évi kütahyai alkotmánytervben 
és az 1862. évi Dunai Konföderációs tervezetben, Teleki László és Klapka György írásaiban, 
leveleiben megfogalmazott kibontakozási tervek és gondolatok politikai-ideológiai lénye
gét az iménti Teleki-idézet fejezi ki legpontosabban.54 Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ne lettek volna kisebb-nagyobb nézeteltérések a fentiekben felsorolt emigráns politikusok 
között, hogy gondolataik minden ponton egybevágtak volna, nem is beszélve -  az emig
ránslétből szinte törvényszerűen fakadó -  személyes ambíciókról és külpolitikai igazodási 
kényszereknek köszönhető súrlódásokról.

A leghamarabb és a legradikálisabban kétségkívül a forradalmi kormány párizsi köve
te, Teleki László szakított 48 előtti nézeteivel, ugyanis ő már a szabadságharc alatt fátyolt 
kívánt borítani a múltra, s száműzni a dunai népek közötti féltékenységet. Teleki 1849 ele
jén arra a következtetésre jutott, hogy inkább a szerbekkel, horvátokkal és románokkal 
kellene egységre lépni, s Magyarországot egyedül a konföderáció mentheti meg, továbbá 
egy konföderációba lépő Magyarországgal ’diadalunk s jövőnk biztosítva lesz s hatalmunk 
a Fekete-tengerig terjedend’. Telekire nagymértékben hatottak a lengyel emigráns Adam 
Czartoryski herceg ilyen irányú elképzelései. „Nemcsak Ausztria halt meg -  írja Kossuth
nak a dicsőséges tavaszi hadjárat sikerei közepette! hanem Szent István Magyarországa 
is. Nőttünk az eseményekkel: már most a kérdés nem az, hogy Ausztria és Magyarhon el
váljanak-e, vagy egy országot alkossanak, hanem az: a két harcban lévő elem közül melyik

53 Az ügyeket lásd Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és beszédek. 2. köt. 1850-1873. Budapest, 2001, 
Osiris, 548-549. és 598-600. p.

54 A kütahyai alkotmányterv szövegét lásd Spira György: Kossuth és alkotmányterve. Debrecen, 1989, Cso
konai 49. skk.; valamint Pajkossy szerk.: Magyarország története a 19. században. ..I .m . 385-404. p.; míg 
az 1862. évi Dunai Konföderációs tervezet dokumentumait Pajkossy Gábor gyűjtötte össze (Az 1862. évi 
Duna-Konföderációs tervezet dokumentumai. Századok, 2002. 937-957. p.).
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abszorbeálja a másikat. Frankhon 89-ik évi szerepe: Európát emancipálni, nekünk jutott; 
s szerintem nincs más választásunk; vagy el kell vállalnunk e szerepet, vagy bukunk. E harc 
kisszerűén nem végződhetik. Mire annyi vér és áldozat? Hogy nyomorú plántái életet él
jünk, mintegy melegágyi üveg alatt? Nem. Sorsunk a világ legnagyobb dicsősége leend, 
vagy halál. Feladatunk nehezebb, mint volt a 89-ki frankhoni. Liberté, égalité, fraternité 
még nem elég. A népek nemzetiségi életet is kívánnak élni. Oly rendszert kellene állíta
nunk, mely által a nemzetiség egysége hiányát az egyéni és nemzetiségi jogok egyezteté
se és méltánylata által pótolják.”55 A fenti sorokból vitathatatlanul egy politikai álmodozó 
hevülete árad, amit az álmodozásban szintén nem járatlan, de azért nálánál sokkal inkább 
reálpolitikus Kossuth aligha fogadhatott ekkor el, de az is tagadhatatlan, hogy Teleki való
ban ráérzett a következő évszázad kulcskérdése, a nemzetiségi kérdés jelentőségére, s már 
nagyon korán felvetette az egyéni jogokon túlmutató kollektív nemzetiségi jogok problé
máját. Hogy milyen messze jutott a magyar politikai elit többségétől, nos, azt jól mutatja 
az a tény, hogy 1849 nyarán lemondott követi posztjáról tiltakozásul a Szemere-kormány 
külügyminiszterének, gróf Batthyány Kázmér követi utasítása ellen. A külügyminiszter azt 
közölte ugyanis a követekkel, hogy a magyar kormány hajlandó a legmesszemenőbb nem
zetiségi jogegyenlőséget elfogadni, és életbe léptetni, de csak három elv biztosításával, ne
vezetesen a magyar állam egysége és századok óta fennálló területi épsége megőrzésével, 
valamint a magyar elem szupremáciája fenntartásával, ’melyet magának évezred óta kiví
vott, s melynek alapján magát önálló álladalommá konstruálta’. Teleki azonban mindenki 
másnál korábban vette észre, hogy az úgynevezett históriai jogok ideje lejárt, s egy szabad 
Európában egyik nép sem gyakorolhat szupremáciát a másik fölött. Sajátos paradoxonja 
a Teleki-életműnek, hogy míg egyfelől megszabadult bizonyos liberális illúzióktól, továbbá 
lemondott a magyarok szupremáciájáról, a másik oldalon maga szőtt újabb irreális terve
ket és kergetett csalfa ábrándokat. Az előbbiekben idézett Kossuthnak írt levél utóiratában 
ugyanis azt fejtegette, hogy a konföderáció élére állt magyarság méltán vívja ki majd a népek 
elismerését, s ’morális túlsúlyunk, valamint értelmi élénkségünk’ központi helyet biztosít 
majd számunkra, s a népek érdeke azt kívánja majd, hogy nyelvünket megtanulják, hiszen 
a magyar nyelv ’világérdekű lesz’.56

Teleki László a maga konföderációs elképzelését sohasem dolgozta ki részletesen, s el
méleti szempontból sem támasztotta alá kellőképpen, de kétségtelen, hogy -  túllépve Kos
suthon és nemzedéke többi tagján -  leveleiben kifejezetten kollektív jogokról és autonómiá
ról beszélt, nevezetesen, hogy biztosítani kell a szerbek és a románok számára a ’kollektív 
nemzeti életet’, belső adminisztrációt, helyi szabályok és rendeletek kiadásának jogát, sőt 
’provinciális diétát is’.57 Ez pedig nem jelent mást, mint az egységes Magyarország koncep
ciójának a feladását s az ország belső föderalizálását. Csak azt a feltételt szabta, hogy az

“ Teleki László levele Kossuth Lajoshoz, 1849. máj. 14. In Csorba László szerk.: Magyar szabadelvűek. Te
leki László. Budapest, 1998, Üj Mandátum Könyvkiadó, 143. p.

56 Uo. 144. p.
57 Uo. 143-144. p. és Teleki László levele Kossuth Lajoshoz, 1850. aug. 16. Uo. 158. p. Teleki meg is indo

kolta, hogy miért nem ad részletes tervezetet, arra hivatkozva, hogy száműzöttek csak elveket rögzíthet
nek, de konstitúciót nem adhatnak. így a részletek kidolgozását elnapolta volna addig, amikor is majd 
a ’népek akarata dönthet’.
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így létrejött szerb vagy román területen a németek és magyarok -  közelebbről meg nem 
határozott módon -  ’ne vétessenek oláh vagy szerb jurisdictio alá’, s a nemzetiségiek ve
gyenek részt a magyar országgyűlés munkájában, amelynek nyelve a magyar legyen. Ezzel 
a lépéssel Teleki szerint Magyarország válhatna egy jövendő dunai konföderáció ’központ
jává és királynéjává’, amely magában foglalná első körben az eddig hozzánk tartozó népe
ket, második körben Romániát, Szerbiát, Bulgáriát, majd harmadik körben Csehországot 
és Morvaországot.58

Kossuth Telekinél sokkal óvatosabb volt a területi autonómia és a konföderáció kérdé
sében, sokkal inkább politikai kényszernek érezte azt, mintsem történelmi szükségszerű
ségnek, továbbá csak nehezen és politikai kényszer hatására volt hajlandó néhány ponton 
feladni az egyéni szabadságjogokon alapuló elképzeléseit, s ezeket a lépéseit mindig elveitől 
való eltérésnek, kompromisszumnak érezte. Kossuth vérbeli liberális nacionalista politikus
ként ugyanis egyrészt ragaszkodott az individuális jogokra épülő jogrendszerhez, másrészt 
a teljes magyar függetlenséghez és szuverenitáshoz, s 1867 után is -  mint ahogy ezt több 
magánlevele is bizonyítja -  legfeljebb a perszonális unió gondolatát tudta volna elképzelni 
Ausztriával, de azt is csak a politikai-hatalmi kényszerek hatására. De a konföderáció szá
mára ugyanúgy a nemzeti szuverenitás részleges feladását jelentette, így ő azt -  szemben 
az erről őszintén álmodozó Teleki Lászlóval -  katona- és külpolitikai kényszerűségnek 
tartotta, amelyet neki el kell fogadnia, ha teljesíteni akarja a rá rótt feladatot, nevezetesen, 
hogy az önerejéből felkelni képtelen magyar nemzet számára külső segítséget szerezzen. 
Másrészt úgy látta, hogy a nemzetiségi probléma megoldása nem magyarországi belügy, 
ezen az alapon ugyanis képtelenség megoldani azt, hanem ’a dolog éle internationális ter
mészetű’, következésképpen a kérdés csak a nemzetközi viszonyok jelentős átalakításával 
rendezhető. Kossuth tehát a dunai konföderációra nem mint egy megvalósítandó álom
ra, hanem egy kényszerhelyzet logikus következményére és megoldási módjára tekintett. 
„Láttam -  vallja meg egy Vukovics Sebőhoz írt levélben -, hogy a hazánkbani fajviszá
lyok concessiókkal soha, hanem csak azáltal csillapíthatok le, ha nemzetünk érdekeivel 
viszonyba hozatnak azon szomszéd nemzetek függetlenségi érdekei, melyek felé gravitál 
a faj szenvedély hazánkban; [... ] skizziroztam egy oly tervet, melynek alapján a külsegítség 
realizálható legyen, mely a nemzetiségi viszályokat hazánkban mérgétől megfosztja, tehát 
ha szabadokká leendettünk, consolidatiónk lehetségét nem teszi problematicussá; [...] oly 
tervet, mely nemzetiségünknek, azt aminél többre a múltak mulasztásai után többé nem 
számíthat, a »primus inter pares« állást biztosítja, souverenitását s állami personalitását 
nem csorbítja, hanem a »leading party« súlyával öregbíti -  és mindamellett nem köti meg 
a jövendőt feloldhatatlanul.”59

Az persze több mint kétséges, hogy egy konföderációban szükségszerűen megszűnt 
volna a nemzetiségek kifelé gravitálása, hiszen egy ’igazságosabb, az etnikai elvnek inkább 
megfelelő területrendezés’ veszélyét a konföderáció léte önmagában még nem szünteti meg, 
bár kétségtelen ennek esélyét valamelyest csökkenti. S Kossuth még az 1860-as években is 
amellett érvelt, hogy ha Magyarország önerejéből ki tudná vívni a függetlenséget, akkor

S8Teleki László levele Kossuth Lajoshoz, 1849. máj. 14. Uo. 144. p.
59 Kossuth Lajos levele Vukovics Sebőhoz, 1862. júl. 7. In Pajkossy szerk.: Magyar szabadelvűek. Kossuth 

Lajos... I. m. 135. p.
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azt mondaná a nemzetiségieknek, hogy az állam csak a jogegyenlőséget biztosíthatja faj-, 
nyelv- és valláskülönbség nélkül, tehát pontosan azt, amit Deákék a nemzetiségi törvény
ben biztosítottak. „A nemzetiség -  folytatja gondolatmenetét Kossuth -  szociális érdek, 
a statusnak vele semmi köze. Többet nem adhatunk. Lármának igazságot, szétdarabolási 
conspiratióknak a rendőrséget s a büntetőbírót, lázadásnak fegyvert szegezünk ellene.”60 
A Vukovics Sebőhoz írt megdöbbentően őszinte levél éles fényt vett arra a dilemmára is, 
amellyel a magyar politikai elitnek szembe kellett néznie a kiegyezés előtt, nevezetesen az 
óhajtott teljes függetlenség és szuverenitás akkor sem érhető el, ha az osztrákokkal, s akkor 
sem, ha a hazai nemzetiségekkel és a dunai államokkal egyezünk ki. S Magyarország területi 
integritását, amely a magyar politikai elit talán legkiemeltebb célja volt, egy katonai hata
lommal, egy európai birodalommal történő kiegyezés kétségkívül inkább biztosítja -  vélte 
a magyar politikai elit jelentős része mint a megegyezés azokkal, akik területünk egy 
részére tagadhatatlanul igényt tartanak, a kulturális és a nyelvi nehézségekről már nem 
is beszélve. Pontosan ezt a pontot nehezményezte Pulszky Ferenc is Kossuth külpolitikai 
koncepciójában, mikor azt kérdezte tőle, hogy vajon a kiegyezésnél nem inkább a Dunai 
Konföderáció Vetkezteti ki a hazát állami állásából’, amely a „közös védelmen túl a külpo
litikát, a kereskedelmi rendszert, a vámokat, a főközlekedési vonalokat, a pénzt, mértéket 
s nehezékeket és mindent, ami a seregre s hajóhadra, az erősségekre s hadi kikötőkre vonat
kozik, a közös végrehajtásra bízza; mely összparlamentet tervez Magyarországnak Florvát- 
országgal, Szerbiával, Bolgár-, Bosnyákországgal s Rumániával együtt, s ezen parlamentet 
felváltva Pesten, Bukarestben, Zágrábban s Nándor-Fejérvárott akarja összehívatni”.61 Deák 
Ferenc pedig 1867 végén az államadósságról szóló törvényjavaslat vitájában -  nyilvánvalóan 
Kossuth külpolitikai okfejtésére reagálva -  azt fejtegette képviselőtársai élénk helyeslése 
közben, hogy az a helyzet, amely a Pragmatica Sanctiót szükségessé tette -  nevezetesen, 
hogy az ország nagyhatalmak fenyegetettségében él -  továbbra sem szűnt meg, s a kisebb 
szomszédos államokkal történő szövetkezéssel ez a veszély egyrészt még nem múlna el, 
másrészt „saját szövetségeseinkkel jöhetnénk olyan súrlódásokba és belküzdelembe, mely 
magát a szövetkezés célját is meghiúsítaná”.62 Deák itt nyilvánvalóan Magyarország terri
toriális integritására utalt. S ez a dilemma ad magyarázatot arra a paradoxonra is, hogy az 
egyértelműen függetlenségpárti, Kossuth-kultuszt és 48-as hagyományokat ápoló közvé
lemény döntő többsége miért hajlott Deák érvelésének elfogadására, miközben érzelmileg 
megmaradt lelkes függetlenséginek és Kossuth-hívőnek. A kiegyezésről szóló döntésnek, 
s az ebből fakadó politikai-pszichikai kettősségnek azonban súlyos és messze ható követ
kezményei lettek -  mint ahogy azt az alábbiakban látni fogjuk -  a magyar politikai életre 
és kultúrára.

Kossuth arra -  a lényegében helyes -  belpolitikai elvre alapozta 1851. évi, úgyneve
zett kütahyai alkotmánytervét, miszerint a ’rendnek nincs erősebb biztosítéka, mint a meg
elégedés, mely csak a szabadság alapján lehetséges’, ugyanakkor nagyrészt figyelmen kívül 
hagyta a valóságos erőviszonyokat, s a külpolitikai konstellációkat tévesen, túlságosan op

60 Uo. 133. p.
61 Pulszky Ferenc: Válasz Kossuth Lajos nyílt levelére. Uo. 204. p.
“ Deák Ferenc képviselőházi beszéde az államadósságról szóló törvényjavaslat vitájában. In Deák Ferenc: 

Válogatott politikai írások. . . I .m.  489-490. p.
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timistán ítélte meg, magyarul a tényleges erőviszonyok realitása helyett nagyrészt homok
ra építkezett. S később is hasztalanul reménykedett -  jellegzetes emigráns tünetként -  egy 
újabb kitörő, vagy kívülről megtámogatott forradalomban, amely elsöpri majd az osztrák 
uralmat. Pedig külpolitikai tárgyalásai és szövevényes, gyakran kalandos tervei egy újra ki
törő magyar forradalom nélkül fabatkát sem értek. Ebből a szempontból drámai az a levél, 
amelyben szembesült a realitással, az időközben beállt, s Deák Ferencék által pontosan ér
zékelt magyarországi hangulatváltozással: „mintha vaksággal verte volna az ég egész nem
zetünket -  írja -, nagy lármát ütnek, s egy követ fújnak a megijedt osztrákokkal, hogy róla 
a bizonyos veszélyt, hazánktól a felszabadulás kilátását elhárítsák. Pedig csak hallgatniok 
kellett volna, hallgatni, ami semmire sem kötelez. Fájdalmas érzéssel mondom Barátom! 
e nemzet vagy nem érett meg a szabadságra, vagy ami még valószínűbb, csak rémnek hasz
nálja a forradalmi fenyegetéseket, hogy a németet alkuba riassza, de maga is fél a forrada
lomtól. Alkudni akar. És én marha! ki életemet vesztegetem el, hogy neki a forradalomra 
győzelmes kilátást szerezzek! [... ] nekem nem marad egyéb hátra, mint a nemzetnek azt 
mondani: »Én nem tudok rajtatok segíteni, vous lavez voulu, lássátok, mit csináltok, én sze
repemet bevégeztem.«”63 Ez a szembesülés egy újabb Kossuthtal kapcsolatos dilemmára és 
dichotómiára hívja fel a figyelmet. 1849 után ugyanis -  1848-49-es tagadhatatlanul negatív 
tapasztalataira is alapozva -  Kossuth már nem volt képes reálisan megítélni a Habsburgok 
történeti szerepét és lehetőségeit, azt állítva, hogy a dinasztiának saját családi érdekén kivül 
más létoka’ nincs, továbbá, hogy nyelvi-nemzetiségi kérdés csak ott van, ahol az osztrák ház 
uralkodik, mivel saját hatalmukat csak a népek egymás közti viszálykodásának szításával 
és egymásnak ugrasztásával tarthatják fenn.64 Kossuth tehát tévedett a Habsburg-ház hely
zetének, szerepének, valamint hatalmi pozícióinak megítélésében, ugyanakkor kétségkívül 
nem mindennapi előrelátásról tett tanúbizonyságot, amikor modern Kasszandraként óva 
intette Deákot a kiegyezéstől, s a magyarság sorsának egy halálra ítélt birodalomhoz való 
hozzákötésétől, ’mi leszünk a fáklya -  mint mondotta - , melyen az osztrák sas megéget- 
tetik -  égve magunk is’. „Fontold meg -  írja Deáknak nevezetes levelében -  a maradandó 
következéseket, melyek felé vezeted a Hazát, melynek élni kellene, midőn a mi csontjaink 
már régen elporlottak; a Hazát, melyben nemcsak a jelen röppenő percét, de a változha- 
tatlan múltat s a közelgő jövőt is szeretnünk kell. Ne vidd azon pontra a nemzetet, mely
ről többé e jövőnek nem lehet mestere! [...] Ha a siker megnyugvását nem vihetném ma
gammal síromba, hadd vihessem legalább magammal a reményt hazám jövendője iránt. 
Ne vezesd hazánkat oly áldozatokra, melyek még e reménytől is megfosztanának.”65 Kos
suth tehát személyes kudarcként és nemzeti tragédiaként élte meg a kiegyezést, s az annak 
nyomán kialakult politikai viszonyokat -  saját szavaival -, e ’példátlan erkölcsi elmáOást’. 
Végső soron jól látta, hogy az igazi alternatívát kizáró, s ezért kétes értékű kortesi fogások
ra, korrupcióra és hazugságra épülő választások hosszú távon magát a parlamentarizmus

63 Kossuth Lajos levele Vukovics Sebőhoz, 1862. júl. 7. In Pajkossy szerk.: Magyar szabadelvűek. Kossuth 
Lajos... I. m. 136-137. p.

64 A fejtegetést lásd Kossuth Lajos: Értekezés Magyarországról. In uő: Irataim az emigrációból. 2. köt. A vil
lafrancai béke után. Budapest, 1881, Athenaeum, 144-146. p.

65 Kossuth Lajos nyílt levele Deák Ferenchez, 1867. máj. 22. In Pajkossy szerk.: Magyar szabadelvűek. Kos
suth Lajos... I. m. 138-145. p.
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intézményét, valamint a népképviselet és az alkotmányosság eszméjét teszik tönkre Ma
gyarországon. Lesújtó véleményét a hazai közállapotokról leveleiben -  gyakran átkozódás- 
sal, iróniával vagy szarkazmussal fűszerezve -  általában kertelés nélkül hozta tudomására 
a hozzá forduló idegeneknek ugyanúgy, mint függetlenségi párti híveinek és álhíveinek. 
’Ha van igazság az erkölcsi világ sorsában, az ilyen nemzetnek el kell veszni’; ’az ország úgy 
beleszeretett az osztrákba, hogy még ha el akarna menni, sem eresztené el’; szegény prosti
tuált martyrok, Beh! jó -  hogy a halál -  halál’. Ilyen és ehhez hasonló reményvesztettségről 
tanúskodó mondatokat olvashatunk százával Kossuth hazaküldött leveleiben.66 A választási 
visszaélések, torzult pártpolitikai viszonyok és a függetlenségi elvek feladásán kívül Kos
suthot legalább ennyire nyugtalanította a municípiumok, a megyék szerepének háttérbe 
szorulása a központi kormányhatalommal szemben, valamint a virilizmus intézményének 
a bevezetése a tiszta népképviselet helyett. A deáki reálpolitikai igazság, azaz a kiegyezés 
elkerülhetetlensége az osztrákokkal, valamint a kossuthi történeti vízió és jövőbelátás, ne
vezetesen az erkölcsi szétmállás és a háborúba sodródás, majd együtt bukás a dinasztiával 
dichotómiája feloldhatatlan dilemmaként és megoldhatatlan problémaként azóta is kíséri 
és kísérti a magyar történetírást.

Kossuth a nemzet fogalmát -  ragaszkodva 1848 előtti alapvető gondolataihoz -  a küta- 
hyai alkotmánytervben is úgy határozta meg, hogy annak nem egyedüli kritériuma a nyelv 
kérdése. Amellett érvelt ugyanis -  az Amerikai Egyesült Államokat és Svájc példáját hozva 
fel hogy a nyelvegység még nem alkot nemzetegységet, s viszont, a nyelvkülönbség még 
nem akadályozza meg a nemzetegység kialakulását. A nyelvközösséget -  hasonlóan a val
lásközösséghez -  társadalmi jelenségnek nevezte, amelyet ennek megfelelően társadalmi, 
s nem állami szinten kell előmozdítani, mert ha a nyelvközösséget az állam fölé emelnénk, 
akkor az szükségszerűen az állam felbomlását vonná maga után. Egy Klapka Györgyhöz írt 
levelében még egyértelműbben fogalmazta meg mondandóját, amikor is azt írta, hogy ő bár 
mindenkinél jobban kívánja a nemzetiségek közötti békét, egy árat nem hajlandó ezért meg
adni, nevezetesen az ország nyelvek szerinti feldarabolását, ez ugyanis számunkra pozitív 
öngyilkosság lenne.67 „Az egy nemzetiséghez tartozó honpolgárok -  mint írja alkotmány- 
tervezetében -  nemzetiségi érdekeik előmozdítása végett társaságba állnak községenkint, 
képviselet útján kerületi egyleteket képezendnek, s a kerületeket egy köz nemzeti egylet
be összeforrasztandják; adnak magoknak oly szerkezetet, amint nekik tetszik; választanak 
nemzeti főnököt, címezendik őt vajvodának, hospodárnak, amint tetszik; egyesítendik, ha 
úgy tetszik, nemzeti társasegyletükkel egyházuknak, iskoláiknak kormányzatát; csinálnak 
magoknak szabályzatokat, kormányzandják egyletüket ezen szabályok szerint, szóval társas 
önkormányzati teljes szabadsággal gondoskodandnak mindazon erkölcsi s társas érdekek 
előmozdításáról, miknek öszvegét »nemzetiségnek« nevezzük.”68 Ezen községi, kerületi és

66 Az idézetek Helfy Ignáchoz írt levelekből valók. A leveleket Csorba László idézi (Kritika és kultusz: 
az öreg Kossuth Turinban). In uő szerk.: Kossuth Lajos, a „magyarok Mózese”. Budapest, 2006, Osiris, 
213-251. p.

67 Az érvelést lásd Kossuth Lajos levele Klapka Györgynek, 1861. jún. 23. In uő: Irataim az emigrációból. 
2. köt. I. m. 629. p.

68 Javaslat Magyarország jövő politicai szervezetét illetőleg, tekintettel a nemzetiségi kérdés megoldására 
(A kütahyai alkotmányterv). In Pajkossy szerk.: Magyarország története a 19. században... I. m. 389. p.
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nemzeti egyleteknek az államhoz semmi közük, s az állam is csak annyit vár el tőlük, hogy 
üléseik nyilvánosak legyenek. Kossuthoz írt levelében Irányi Dániel éppen ezeket a szerin
te túlzott engedményeket nehezményezte, nevezetesen, elfogadhatatlannak tartotta, hogy 
a hazai nemzetiségek egyetemes nemzeti szervezetet alakíthassanak, s nemzeti főnököt 
választhassanak, továbbá hogy a nemzetőrségi zászlóaljak nemzetiségi színt öltsenek. Irá
nyi arra figyelmeztette Kossuthot, hogy a nemzetiségek valószínűleg -  a szerbek kivételé
vel -  beérnék a 49-es nemzetiségi törvény elfogadásával is. „Ha az egység rovására tágítjuk 
a szabadságot -  fejezi ki legfőbb aggodalmát Irányi -, attól félek, hogy rövid ideig leszünk 
szabadok.”69 Kossuth tehát a nemzetiségi ügyet továbbra is az egyéni szabadságjogok, s azon 
belül is az egyesülés szabadsága alapján kísérelte meg megoldani, de lényeges pontokon 
hajlandónak mutatkozott kompromisszumokat kötni. A fenti idézet szelleméből, s az alkot
mánytervezet szövegéből ugyanis nyilvánvalóvá válik, hogy -  szemben 48 előtti álláspont
jával -  kulcsfontosságú pontokon tágította a nyelvhasználati jogokat, ugyanis a községek 
egymás közti, a községek és a megyék, illetve a községek és a kormányzat közti levelezést 
is többnyelvűvé tette (azzal a megszorítással, hogy ha az illető folyamodvány, levél stb. nem 
magyar nyelvű, akkor magyar fordítást is kell hozzácsatolni), továbbá -  s ez az igazi nó
vum -  a megyei gyűlésen használatos nyelvet többségi szavazással vélte eldönthetőnek úgy, 
hogy a kisebbségben maradtak továbbra is szabadon használhatták volna anyanyelvűket. 
A megyei iskolák esetében a nyelvtanítás obligatív, míg a nyelvtanulás Optativ elvet érvénye
sítette, azaz a megyében használatos nyelvek tanulását lehetővé -  de nem kötelezővé! -  kel
lett volna tenni azok számára, akik ezeket a nyelveket tanulni szerették volna, magyarán: 
megszűnt volna a magyar nyelv kötelező oktatása. A képviselőház mellett létrehozandó sze
nátus intézménye is további lehetőséget biztosított volna a nemzetiségek számára, hiszen 
a szenátusba a megyegyűlések küldtek volna megyénként két-két szenátort. S a nemzeti 
egylet kifejezés -  amelyet persze lehet nemzetként, de lehet nemzetiségi egyesületként is 
értelmezni -  használatával is kifejezte kompromisszumkészségét. A törvényhozás alsóhá
zában, a képviselőházban a megválasztott képviselők, illetve a szenátusban a megyék által 
delegált szenátorok a tervezet szerint saját anyanyelvűket is használhatták volna, de -  tette 
hozzá Kossuth -  ’az országgyűlési jegyzőkönyvek magyarul vitetnek’. Az alkotmánytervezet 
világosan mutatja, hogy Kossuth újragondolta a nemzetiségi kérdést, s azt is, hogy alap
vető egyéni jogokon alapuló elveit lehetőleg fenntartva törekedett a kompromisszumos 
megoldásra, de mivel a tervezet csak vázlatosan ismerteti elgondolásait, továbbá lényeges 
pontokon homályos a megfogalmazás (hogyan működött volna pontosan a képviselőház 
és a szenátus, folyamatos tolmácsolással?), s több lényeges kérdésre semmiféle választ nem 
ad (a Kossuth által javasolt intézmények, mint az alkotmányőrszék, hétszemélyes tábla, 
nádori intézmény stb. milyen nyelvűek lettek volna?), így a tervezet lehetőséget ad az inter
pretációk és spekulációk széles körének. De talán nem tévedünk túlságosan akkor, ha azt 
állítjuk, hogy az alkotmánytervezet számol a magyar, mint diplomáciai nyelvvel, de csak 
korlátozott érvénnyel és nem kötelezően, továbbá már nem erőlteti annak megtanulását, 
csupáncsak intézményi-iskolái keretet biztosít a magyar nyelv megtanulására, mint ahogy 
a többi nemzetiségi nyelvére is.

69Irányi Dániel levele Kossuth Lajoshoz, (1859. ápr. 24). In Spira: Kossuth és alkotmányterve... I. m. 84-
86. p.
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1849 után ezt a nemzetiségi koncepciót egészítették ki Kossuthnak a dunai államok szö
vetségéről, az úgynevezett Dunai Szövetségről vagy Dunai Konföderációról szóló -  ugyan
csak vázlatos, s korántsem ellentmondásmentes -  tézisei. A legfőbb problémát az okozza, 
hogy ezzel kapcsolatos gondolatait Kossuth rendszeres formában sohasem fejtette ki, el
sősorban azért, mert mint reálpolitikus tudta, hogy azokat tárgyalások során kialkudott 
kompromisszumok legalább annyira meghatározzák, mint az íróasztal mellett lefektetett 
elvek. Erről szóló cikke, egy ’szerencsétlen módon publikált’ írás úgy keletkezett, hogy 
Marco Antonio Canini olasz újságíró beszélgetést folytatott Kosssuthtal -  Klapka György 
azonos témájú tervezete kapcsán -  a konföderáció lehetőségéről, s az erről készült emlé
keztetőt Kossuth aláírta, majd ezt az emlékeztetőt Helfy Ignác mint Kossuth saját mun
káját publikálta. Kossuth ezek után nyilvános cikkekben és magánlevelekben védte meg 
és pontosította álláspontját, de politikus lévén ezekben már tekintetbe vette a tervezetről 
időközben értesült és felháborodott magyar közvélemény érzékenységét is. Ez különösen 
az Erdéllyel kapcsolatos gondolatainál látszik. „Erdély -  Írja a konföderáció eszméjét védő 
és magyarázó cikkében -  Magyarország őseredeti alkotásának őseredeti alkatrésze; a ma
gyar koronának kiszakíthatatlan gyöngydarabja, Erdély oly föld, mely jogilag, historiailag, 
physicailag, geographiailag, politicailag, statusgazdászatilag a magyar korona integráns 
része, mely nélkül a magyar korona nem magyar korona, Magyarország nem Magyaror
szág, hanem valami csonka nem tudom micsoda. [...] Nem is tartom szükségesnek azok 
ellen cáfolatba ereszkedni, kik a Trajan császár idejére vonatkozó 170 éves római hódí
tásra alapított fallaciák folytán Erdélyt a magyar koronától elszakítani követelik. Boldog 
Isten! mivé lenne Európa, ha annak közjoga a Római Birodalom bukása s a népvándorlás 
előtti alapokra vitetnék vissza!”70 A kütahyai alkotmánytervezetben Horvátország, Erdély 
és a Szerb Vajdaság esetében Kossuth két lehetőséggel számolt, igaz, mindhárom esetben 
az önállóságra, s a nemzeti önrendelkezésre vonatkozó második lehetőséget később po
litikai taktikai szempontból kihagyta a publikált szövegből. A horvátokkal kapcsolatban 
tehát két opciót mérlegelt, egyrészt Horvátország mint Magyarországgal társult ország, 
amelyeket csak bizonyos közös ügyek (honvédelem, külügy, vámügy, kereskedelmi rend
szer, közlekedési vonalak a tenger felé) kapcsolnak össze, másrészt Horvátország, mint 
független ország. „Ha azonban -  írja Kossuth a tervezetből később kihagyott szövegrész
ben -  megunták a 600 éves kapcsolatot, mely nekik alkotmányos múltat adott, ha nem 
akarnának velünk kezet fogni az osztrák járom végmegtörésére máskint, mint azon fel
tétel alatt, hogy közös erővel kivívandó győzelmünk béréül tőlünk egészen elváljanak, s a 
velünki kapcsolatot tökéletesen megszakítva magokat külön, önálló státussá alakítsák, 
kérem őket, fontolják meg higgadtan, mit cselekszenek, de ha csakugyan így akarják: azt 
mondom, legyen úgy, ha úgy akarják, én kész vagyok azt is elfogadni, s ünnepélyesen ki
jelentem, hogy nem illenék a magyar nemzet szabadságszerető indulatához az ő akaratjuk 
ellenére a társas kapcsolathoz ragaszkodni.”71

70 Részletesen lásd Kossuth Lajos: Felvilágosítások a Dunai confederatio projectumához. In Pajkossy szerk.: 
„Nemzeti újjászületés”... I. m. 173-180. p.

71 Kossuth: Javaslat Magyarország jövő political szervezetét illetőleg, tekintettel a nemzetiségi kérdés meg
oldására (A kütahyai alkotmányterv). In Pajkossy szerk.: Magyarország története a 19. században... I. m. 
402. p.
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Erdély esetében Magyarországgal való unióját (széles szász, székely és román önkor
mányzati lehetőségekkel) preferálta, de itt is felvetette a később kihúzott részben, hogy ha 
Erdély lakossága úgy kívánja, ’közszavazat útján jelentsék ki, kívánják-e vagy nem a Ma- 
gyarországgali uniót’. Ez azért is figyelemre méltó kompromisszumos javaslat volt Kossuth 
részéről, mert alapvetően ellenkezett elveivel. Ő ugyanis -  mint azt az előbbiekben lát
tuk -  úgy vélte, hogy államot csak nemzetek hoznak létre, Erdély pedig ’nem egy kompakt 
külön nemzet’, hanem Magyarország elszakított része, amely 1848-ban egyesült az anya
országgal, de amelynek lakossága különféle nemzetiségekből áll. Ha Erdély lakossága az 
önállóság mellett döntött volna, Kossuth akkor is ragaszkodott volna ahhoz, hogy legalább 
az uralkodó személye, azaz perszonális unió kösse össze a két különvált országot.72 Ugyan
ilyen praktikus politikai szempontok és a ’kölcsönös kiengesztelés és testvéries egyetértés’ 
miatt fogadta volna el a Szerb Vajdaság létét a szerbek által ’vegyítetlen kompakt masszában’ 
lakott területeken, sőt amelynek még a környező megyékből történő ’kikebeleztetését’ sem 
ellenezte volna. A később kihagyott részek nem azt jelentették, hogy Kossuth visszavonta 
volna őket, sokkal inkább azt, hogy egyrészt gyakorló politikus lévén nem akart minden 
kártyát felfedni partnerei előtt, másrészt -  joggal -  tartott a magyarországi közvélemény 
haragjától és érzelmi kitörésétől. Kossuth a Caninivel történt megbeszélésen nem mondta 
meg pontosan mely országok vennének részt a plánumban (’Magyarország, Erdély, Romá
nia, Horvátország a kapcsolt országokkal, Szerbia stb.’), és később se pontosította a felsoro
lást (egy későbbi cikkében Lengyelország nélkül a konföderációt bajos dolognak nevezte), 
bizonyára azért, mert ezt is a nemzetközi viszonyok adott állásától, a napi politikától és az 
erre irányuló tárgyalások sikerétől tette függővé. Nyilvánvaló, hogy Kossuth a konföderá
cióban való részvétel feltételének tartotta azt is, hogy a környező országok -  mindenekelőtt 
Szerbia és Románia -  hozzánk hasonlóan tanúsítsanak önmérsékletet, fejezzék ki komp
romisszumkészségüket, azaz hagyjanak fel Magyarország szétszakítására szőtt terveikkel, 
s azzal a propagandisztikus beállítással, miszerint a magyarok ’türelmetlen, uralgó faj’, akik 
minduntalan azon törik a fejüket, hogy hogyan nyomhassák el nemzetiségeiket.73

A másik felfogás szerint elsősorban Ausztriával kell kiegyezni, a nemzetiségi kérdés 
megoldása -  úgymond kedvező körülmények között, már birtokon belül -  csak azután kö
vetkezhet. De még ennek a koncepciónak a képviselői sem gondolták, hogy vissza lehetne 
térni az 1848 előtti nyelvi-nemzeti kizárólagosságot képviselő politikához, így ők is komp
romisszumra, valamiféle modus vivendi kialakítására törekedtek a hazai nemzetiségekkel. 
Az új magyar nemzeti eszme, az úgynevezett politikai nemzet koncepció kialakításában, 
illetve törvényi megszövegezésében és elfogadásában Kemény Zsigmondnak, Eötvös József
nek és Deák Ferencnek volt kulcsszerepe. A politikai nemzet koncepcióját legpontosabban 
az 1868. évi XLIV. törvénycikk preambuluma fogalmazta meg, nevezetesen „Magyarország 
összes honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet ké
peznek, az oszthatatlan, egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bár-

72 A Dunai Konföderációról szóló tervezet szövegét lásd Pajkossy: Az 1862. évi Duna-Konföderációs ter
vezet... I. m. 952-956. p.

73 Kossuth ezzel kapcsolatos véleményét részletesen meg is írta (A magyarok liberalitása a nem magyar 
fajú lakosok iránt). Lásd Kossuth: Értekezés Magyarországról... I. m. 135-146. p.
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mely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú tagja.”74 A politikai nemzet fogalmának tehát 
volt egy határozott földrajzi vonása, amennyiben a Szent István-i ország területén élőket 
jelentette, másrészt egyértelműen épített a rendi magyar nemzetfogalomra, a natio Hun- 
garicára. Az eötvös-deáki politikai nemzet fogalmat úgy is felfoghatjuk, mint a történeti 
Magyarország területén élő magyarok és nemzetiségek egy új szintézisét. Ez a szintézis
teremtés azonban -  szemben az évszázadokon keresztül jól működő populus Werbőczya- 
uússzál és a natio Hungaricával -  kudarcba fulladt, valódi politikai közösségként sohasem 
működött, így csendesen kimúlt, mielőtt még testet ölthetett volna. Vitatkozni csupán arról 
lehet, hogy volt-e egyáltalán reális esély a megvalósulására, vagy már születésének pilla
natában halott ötlet volt. A politikai nemzetfogalom kialakulása azonban hosszú elméleti 
munka, valamint politikai tapogatózás és kompromisszumok eredményeképpen jött létre. 
Elméleti megalapozása szempontjából mindenképpen Kemény Zsigmond és Eötvös József 
munkásságát kell kiemelni.

Bár az 1848-49-es véres és tragikus nemzeti-nemzetiségi-etnikai összetűzések és ösz- 
szecsapások nyomán a magyar politikai elit -  mint ahogy azt az imént láttuk -  érzékelte

74 M a g y a r  tö rvé n y tá r . 1 8 3 6 -1 8 6 8 . é v i  tö rvé n y c ik k e k .  B u d a p e s t ,  1 8 9 6 ,  F r a n k l i n ,  4 9 0 .  p .
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a probléma súlyát, mégis a nemzetiségi kérdés igazi jelentőségét és mélységét leginkább 
báró Eötvös József ismerte fel. Ő ugyanis 1849 után ezt tartotta egész politikánk legfonto
sabbikának’, amelytől alkotmányos szabadságunk, sőt állami létünk puszta fennmaradása 
is függ. Ennek megfelelően elméleti tanulmányainak középpontjába is ezt a kérdést helyez
te. Emigrációjának kezdetétől egészen a nemzetiségi törvény elfogadásáig egy sor elméle
ti művet publikált, s kulcsszerepet vállalt a nemzetiségi törvény elvi megalapozásában is, 
mégha a törvény végső szövege egy-két helyen eszméiből nem következő, politikai komp
romisszumot tükröző pontot is tartalmaz.75 Eötvös éles szemmel vette észre, hogy a nem
zeti-nemzetiségi gondolat a kor egyik vezető eszméjévé vált, így nem véletlenül került nagy 
elméleti, A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra címet viselő művében 
a francia forradalom hármas, szabadság-egyenlőség-testvériség jelszavának helyébe a sza- 
badság-egyenlőség-nemzetiség triásza. Úgy látta, hogy a korszellemnek egyetlen nép sem 
tud ellenállni, ezzel szembehelyezkedni politikai öngyilkosság, hiszen a nemzetiségi gon
dolat még olyan népeket is magával ragadott, amelyek saját nyelvükről és ősi szokásaikról 
évszázadokig teljességgel megfeledkeztek. Eötvös életművében a korszellem, a haladás és 
a civilizáció egymással összefüggő fogalmak, nevezetesen csak az a nép vagy nemzet képes 
civilizációt létrehozni, amely meghallja az idők szavát, képes haladni a korral, azaz létét és 
jövőjét a korszellemhez igazítja. A haladás és a civilizáció fogalma más szempontból is köz
ponti kategória Eötvös életművében. Ő ugyanis a magyarság történeti hivatását abban látta, 
hogy a magyarság az emberi haladás élére álljon, vagy legalábbis a haladásért küzdő népek 
élbolyába tartozzon, továbbá a nyugati civilizáció zászlóját hordja Európa keleti felében, 
végül pedig a szabadság szellemét terjessze ebben a régióban. Eötvös az 1850-es évek végén, 
az 1860-as évek elején még optimistán ítélte meg a magyarság kilátásait. Úgy vélte ugyanis, 
hogy nekünk nemcsak a liberális eszmék, valamint az emberi haladás miatt kell a szabadsá
got mint legfőbb értéket választanunk, hanem önérdekből is, hiszen -  mint mondja -  a tel
jes szabadság és egyenlőség a vagyonban és műveltségben erősebbeknek használ, s csak ez 
teszi lehetővé, hogy a magyarság elfoglalja méltó helyét a népek között.76 Az 1860-as évek 
végére Eötvös optimizmusa és magabiztossága ebben a kérdésben jelentősen csökkent. Val
lomásaiban őszintén beszámolt kétségeiről és balsejtelmeiről. Ha azt akarjuk -  írja például 
1866-ban -, hogy nemzetiségünk fennálljon és terjedjen, továbbá hogy az ország magyar 
maradjon, vagy inkább azzá váljék’, akkor ehhez az állam nem nyújthat segítséget, s csak 
olyan eszközökhöz nyúlhatunk, amelyek nem állnak ellentétben a szabadság és egyenlőség

75 Ezen alapvető művek, írások, levelek közül a következők a legfontosabbak: A z 1848iki forradalom tör
ténete (1848), Müncheni vázlat (1848-1849), Ausztria nemzetiségeinek egyenjogúságáról (1850), A XIX. 
század uralkodó eszméinek befolyása az államra. 1. köt. (1851), 2. köt. (1854), Agricola levelei XVI. Euró
pa népeinek egységéről (1858), Ausztria hatalmának és egységének biztosítékai (1859), Magyarország 
különállása Németország egységének szempontjából (1860), Felelet báró Kemény Gábor néhány szavára 
báró Eötvös Józseftől (1860), Nemzetiség és alkotmányos szabadság (1860), Eötvös levelei Mikó Imrének, 
Fáik Miksának és Pesty Frigyesnek (1859-1865), A nemzetiségi kérdés (1865). Az első kettő kéziratban 
maradt művet Gángó Gábor rendezte sajtó alá (Budapest, 1993, Argumentum), a többi mű esetén az 
1975 és 1981 között a Magyar Helikon Kiadónál megjelent Eötvös József Művei sorozat szövegkiadásait 
használtuk.

76 Ennek a gondolatnak a kifejtését lásd Eötvös József levele Pesty Frigyesnek. 1861. okt. 17. In uő: Levelek. 
Budapest, 1976, Magyar Helikon, 339-340. p.
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eszméjével. Ilyen eszközöket egyedül az önszerveződés, a szociális és kulturális egyesületi 
élet biztosíthat. A hagyományos magyar vis inertiae miatt azonban ez ügyben komoly két
ségek gyötörték.77 Egy évvel később -  részben ellentmondva ezzel az előbbieknek -  viszont 
arról értekezett, hogy „a magyar nemzetiség jövőjének fő biztosítéka mégiscsak az, hogy 
a magyar állam fenntartassék.”78 Bár ehhez hozzáteszi, hogy a saját nemzetiségünk feleme
lését nem mások akadályozásával és lehetetlenné tételével kell elérnünk.

Ez a központi eszme mélyen összefügg Eötvös nemzetiségpolitikai gondolataival is, ő 
ugyanis -  úgy is, mint az emberi evolúcióban vakon hívő liberális gondolkodó, de úgy is, 
mint gyakorló kultuszminiszter -  a hazai nemzetiségek kulturális-oktatási színvonalának 
emeléséért szállt síkra, s mindezt minden hátsó szándék, lenézés vagy megvetés nélkül tette. 
Amikor műveiben erről a -  valódi -  problémáról beszél, megfogalmazásai -  sok kortársától 
eltérően -  sohasem sértőek vagy lekezelőek. S pontosan ez a hang az, amely a századfordu
lóhoz közeledve szinte kiveszett a magyar politikai publicisztikából. A kulturális felsőbbren
dűséget éreztető, a szlovák, román, szerb, rutén kultúrát lekezelő, lenéző és semmibe vevő 
szemlélet pedig -  joggal -  sértette a hazai nemzetiségi közvélemény érzékenységét.

Eötvös írásaiban elsősorban a magyar politikai elitet próbálta meggyőzni arról, hogy 
a nemzetiségi eszme nem holmi rossszindulatú izgatok és lázítók műve, hanem az embe
ri haladás, az egyre nagyobb szabadság és egyenlőség felé vezető út szükségszerű és soron 
következő állomása, s reménytelen vállalkozás arra törekedni, hogy a különböző nemzeti
ségek elveszítsék saját egyéniségük öntudatát, s saját nemzeti létükért ne küzdjenek, és ne 
lelkesedjenek. „Kétségtelen -  írja -, hogy az emberiségnek legfontosabb érdeke a civilizáció 
haladásában fekszik, s én is meg vagyok győződve arról, hogy az öntudat, melyre korunkban 
annyi nemzetiség ébredett, s a lelkesedés, mellyel mindenik saját kifejlődésén dolgozik: ezen 
haladásnak legörvendeztetőbb jele s egyszersmind biztos záloga.”79 Miközben a nemzeti
nemzetiségi kérdés jelentőségét és meghatározó voltát a jelenre és a közeljövőre vonatkoz
tatva világosan felismerte, addig hosszú távon, történeti távlatokban -  s ez életművének egy 
nagy ellentmondása, s egyben nagy tévedése -  a nemzeti eszme fokozatos megszűnésével 
számolt. Az okok között sorolta fel a demokrácia térhódítását, a nagy államok fennállásá
nak szükségességét, a közlekedés fejlődését, valamint a civilizáció terjedését. Ennek ellenére 
figyelmeztette kortársait, hogy a nemzetiségi elv a közeljövőben „elhatározó befolyást fog 
gyakorolni mindazon országok kifejlődésére, melyekben az fölmerült”.80

írásainak másik címzettje a hazai nemzetiségek vezetői, illetve a lassan formálódó nem
zetiségi közvélemény voltak. Őket arról igyekezett meggyőzni, hogy a nagy állami keretek 
nem véletlenül alakultak ki, s a Monarchia részét alkotó történeti Magyarország biztosíthat
ja csak számukra a nemzeti-nemzetiségi kifejlődés feltételeit, valamint az ehhez szükséges 
szabadságot, ellenkező esetben elnyeli őket az egyéni szabadságot lábbal tipró, s a nemzeti 
kibontakozásra kevesebb lehetőséget biztosító valamelyik nagyhatalom. Mondandójának 
másik fontos gondolata a nemzetiségek területek szerinti elkülönülésére, területi autonó

77 Lásd erről Eötvös József: Vallomások és gondolatok. Budapest, 1977, Magyar Helikon, 671-673. p.
78 Uo. 744-745. p.
79 Eötvös József: A nemzetiségi kérdés. In uő: Reform és hazafiság. Publicisztikai írások. 3. köt. Budapest, 

1978, Magyar Helikon, 450. p
80 Uo. 449. p.
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miájára vonatkozott. Eötvös érvek sorát hozta fel ennek az elvnek a cáfolására, illetve politi
kai-gyakorlati kivitelezhetetlenségére (a vegyes és kibogozhatatlanul összekevert lakosságú 
Magyarországon ez az elv működésképtelen; nem biztosítja az így kisebbségben maradtak 
jogait; hasonló folyamatot indít el Ausztria más tartományaiban is, s ez a birodalom fel
bomlásához vezet; a tartományi különállás középkori eredetű privilégiumok fenntartását 
is jelenti; ez a rendszer az országos és helyi hivatalokban nemzetiségi arányszámok beve
zetéséhez vezet, ami ellenkezik a szabadon választhatóság, illetve a tehetség és valós telje
sítmény liberális elvével stb.). Mindkét gondolata -  mint ahogy azt a későbbi politikai fej
lemények bebizonyították -  tagadhatatlanul racionális és életszerű volt, mégsem számolt 
a nacionalizmus irracionális oldalával, az ésszerű érveket és a jól felfogott érdekeket elsöprő 
lendületével. Bár éppen Eötvös fejtette ki, hogy a nemzetiségi elv alapvetően uralomra tör, 
ezt a gondolatot a későbbiekben már nem érvényesítette sem a magyar uralkodó elit, sem 
pedig a nemzetiségi vezetők irányában.81 Eötvös úgy gondolta -  hasonlóan a szabadság és 
az egyenlőség összeegyeztetésének szükségességéről szóló tanához hogy a nemzetiségi 
eszme nem öncél, következésképpen a nemzetiségi elvet az állam harmonikus működésének 
érdekében korlátozni kell, s megfordítva: az állami omnipotenciát a nemzeti-nemzetiségi 
elv érdekében az önkormányzatiság erősítésével és a helyi autonómiák bevezetésével csök
kenteni kell. Nagyívű, őszinte, racionális és logikus gondolatai mögött végső soron az a hit 
és remény húzódott meg, hogy lehetséges a történeti Magyarország egybentartása, s az itt 
élő különböző nyelvű népek a közös múlt, illetve az azonos érdekek és célok miatt képesek 
lesznek egy közös hazát fenntartani, s egy egységes politikai közösséget megteremteni. Ez 
volt báró Eötvös József legnagyobb tévedése.

Eötvös mindenki másnál mélyebben értette meg a magyarországi nemzetiségi kérdés 
lényegét, s viszonyulása is más volt hozzá, mint nemzedéktársainak, hiszen őt a problé
ma -  mint mondotta -  nemcsak annyiban érdekelte, amennyiben a magyar nemzet hely
zetére befolyást gyakorolt, hanem ő nemzetünk jövőjét az egésznek jövőjétől külön gondol
ni nem tudta’. Nem az az alapvető kérdés -  vélte -, hogy egyes megyékben milyen nyelvet 
használnak az adminisztrációban, s nem is az, hogy milyen politikai-taktikai kompro
misszumokat hajlandók a hazai nemzetiségek elfogadni a nyelvhasználat terén, s végképp 
nem az, hogy erőszakos vagy adminisztratív eszközökkel meddig lehet eljutni az asszimiláció
ban, hanem az, hogy kialakul-e Magyarországon egy -  az amerikaihoz, belgához vagy a sváj
cihoz hasonló -  érdekközösségen, a közös történeti múlton és a jövőre vonatkozó célokon 
alapuló egységes nemzet vagy sem. „Vajon a különböző nemzetiségeknek -  teszi fel a kér
dést -  a közös szabadság alapján s nemzetiségi követeléseik kielégítése mellett egy erős 
egésszé összeforrasztása a magyar korona alatt lehetséges-e vagy sem?82 Korának politizá
ló közvéleményét arról is meg kívánta győzni, hogy a nemzetiségi érzés nem gyöngíti, ha
nem ellenkezőleg, erősebbé teszi azokat a kötelékeket, amelyek az itt lakókat a közös hazá
hoz fűzik. Profetikusnak bizonyultak azok a szavak is, amelyekkel nemzedékének legjobb
jaihoz és a nemzetiségi kérdésben vaksággal megvert pályatársaihoz fordult: „ha az ország

81 Az uralkodás, mint minden nemzeti törekvés célja tételének részletes kifejtését lásd Ausztria nemzeti
ségeinek egyenjogúságáról. In uő: Reform és hazafiság... I. m. 2. köt. 480-483. p., valamint uő: A XIX. 
század uralkodó eszméinek befolyása az államra. 1-2. köt. Budapest, 1981, Magyar Helikon, passim.

“ Eötvös József: Nemzetiség és alkotmányos szabadság. Uo. 485. p.
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egységének nevében oly követeléseket állítunk fel, melyek az egyes nemzetiségeket kifejlő- 
désökben akadályozzák; ha elfeledjük hogy az emberek a legnagyobb igazságtalanságot 
könnyebben tűrik el, mint oly állapotot, mely nekik naponként kisebb, de szüntelen alkal
matlanságokat okoz, s hogy ezért a vegzatórikus közigazgatás a legnagyobb despótiánál 
több ellenszenvet idéz elő; ha a befolyást, melyet ezen eszme jelenleg milliók kedélyére gya
korol, ignorálva, vagy azon meggyőződésből indulva ki, hogy az az állam egységével meg 
nem fér, alkotmányos viszonyainkat a nemzeti érzésekkel ellentétben rendezzük el: ezen 
érzések, mint eddig, úgy ezen túl is veszélyekkel fenyegetik jövőnket.”83 Ő tehát a közös 
szabadság megteremtésével és a nemzetiségi igények teljes kielégítésével számolt, s számá
ra csupán az volt a kérdés, hogy e két feltétel mellett lehetséges-e a Kárpát-medencében egy 
egységes nemzet kialakulása. Ma természetesen naivnak és illuzórikusnak tűnik már maga 
a kérdésfelvetés is, de Eötvös számára egyáltalán nem volt magától értetődő a nem válasz. 
Ő ugyanis bízott egy ilyen jellegű kibontakozás lehetőségében, s ezt nemcsak Magyaror
szág, hanem a haladást egyedül lehetővé tevő rend, nyugalom és biztonság, s az általa nem 
a legkisebb rossznak, nem malum necessariumnak, hanem európai szükségszerűségnek 
tartott Habsburg Birodalom szempontjából is lényegbevágó kérdésnek tartotta. A nemze
tiségi igények kielégítését azonban nemcsak a korszellem vagy a magyarok hagyományos 
’nagylelkűsége miatt tartotta elengedhetetlennek, hanem ezeknek a követeléseknek a tel
jesítését egyben a magyar jövő alapfeltételének is vélte, mert -  mint írta -  „csak azon mér

83 Eötvös: A nemzetiségi kérdés. . .I .m . 450. p.
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tékben, melyben e hon minden lakóit az alkotmányos szabadságban részesítjük, s ezáltal 
minden nemzetiségnek méltányos igényeit kielégíthettük -  azon mértékben biztosítottuk 
saját nemzetiségünket és alkotmányos szabadságunkat is.”84 S ez az a pont, amely Eötvöst 
elválasztotta korának históriai jogokra hivatkozó, azokban a magyar szupremácia számára 
érveket kereső nemzedékétől, nem is beszélve a következő nemzedékek délibábkergetőiről 
és a magyar birodalmi gondolatba belehabarodott politikusairól.

De mit értett Eötvös a nemzet fogalmán?. Ő sem csupán -  Kossuthoz hasonlóan -  a nyelv
ben, a származásban, s különösen nem bizonyos etnikai tulajdonságokban kereste a nem
zet lényegét, hanem -  s ebben már eltért Kossuthtól -  a nemzetet úgy határozta meg, mint 
olyan egyéniséget’, amely külön öntudattal bír, s szükségét érzi másoktól eltérő egyéniségét 
hangsúlyozni és érvényesíteni, vagy más szavakkal: olyan közösséget, amely rendelkezik 
a történeti múlt és a jelen helyzet által meghatározott közös érdekekkel és érzelmekkel, azaz 
valamiféle nemzeti összetartozás-tudattal.85 Eötvöst tehát nem elégítette ki sem a francia 
(államközpontú), sem pedig a német (nyelvi-kulturális) nemzetkoncepció, ő Magyarország 
esetében az amerikaihoz és a svájcihoz hasonló -  de csak hasonló, hiszen az ő modellje nem 
volt föderális jellegű! -  megoldást tartotta volna kívánatosnak. Hitt ugyanis abban, hogy 
a történeti Magyarország népei, nyelvi-származási-etnikai különállásuk ellenére rendelkez
nek vagy rendelkezni fognak majd ilyen, más nemzetektől őket elválasztó közös tudattal. Ha 
úgy tetszik -  tesszük ezt már mi hozzá -, kifejlődik majd a hagyományos hungarus tudathoz 
hasonló valamiféle közös magyarországi -  nem magyar! -  eszmeiség. Nemzetdefiníciójá
ban fontos szerepet játszott a ’történeti momentum’, a közös múlt, valamint a közös érdekek 
és célok egysége, így tehát nem teljesen jogtalanul és mindenfajta alap nélkül bizakodott 
a ’közös nemzeti egyéniség’ létrejöttében. Eötvös őszinteségét aligha lehet megkérdőjelezni, 
de -  mint tudjuk -  az ördög a részletekben lakozik. Mit is jelentett tehát szótárában az ’erős 
egész’, s mit a ’teljes’ vagy ’méltányos’ nemzetiségi követelések és igények? Eötvös 1848 után 
már nem hitt a nyelvi-etnikai asszimilálás lehetőségében, ugyanis belátta, hogy mind Auszt
ria, mind pedig Magyarország évszázadok alatt se volt képes asszimilálni a nemzetiségeket, 
s legfeljebb a magasabb kultúrfokon álló népek természetes -  és korlátozott -  asszimiláló 
hatását tartotta lehetségesnek. Ennek kilátástalan voltát felismerve még egy óvatos gondo
latkísérletet sem kockáztatott meg az asszimiláció érdekében, végső célnak tehát nem ezt, 
hanem az ’egyes nemzetiségek szabad kifejlődését’ tekintette. A szabad kifejlődést szerinte 
csak az erős európai hatalomként működő monarchia, valamint egy jól rendezett helyha
tósági, önkormányzati szerkezet teheti lehetővé.86 Gondolatmenetének lényeges összetevője 
tehát az egyéni szabadságjogokra, s nem a területi autonómiára alapozott kibontakozás. 
Eötvös ugyanis -  mint ahogy arra a fentiekben már utaltunk -  arról igyekezett meggyőz
ni a nemzetiségi vezetőket és a nemzetiségi közvéleményt, hogy a történeti Magyarország 
egybentartása nem pusztán magyar, hanem közös érdek, mivel a nemzetiségek is csak ezen 
belül tudják megvalósítani és megélni saját nemzetiségüket, ellenkező esetben a kisállamok

84 Eötvös: Nemzetiség és alkotmányos szabadság. . .I .m . 485-486. p.
85 A meghatározást lásd Eötvös József: Felelet báró Kemény Gábor néhány szavára báró Eötvös Józseftől. In 

uő: Reform és hazafiság... I. m. 3. köt. 309. p., uő: A nemzetiségi kérdés... I. m. 309-310. p.
86 Az osztrák birodalom fenállásának, mint európai érdeknek a kifejtését részletesen lásd Eötvös József: 

Ausztria hatalmának és egységének biztosítékai. In uő: Reform és hazafiság... I. m. 3. köt. 7-207. p.
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ra bomlott régió prédájává válhat a nagyobb nemzetek -  mindenekelőtt a török, az orosz 
és a német -  uralkodási vágyának.

Hogyan gondolta tehát Eötvös a probléma megoldását? A nemzetiségi feszültségek és 
görcsök oldását mindenekelőtt praktikus kérdésnek tekintette, s mint az 1861-es ország- 
gyűlés által kiküldött bizottmány feje, részletes jelentést írt, amelyben lefektette azokat az 
elveket, amelyeken majd egy jövőbeli gyakorlati megoldásnak és törvényi szabályozásnak 
nyugodnia kellene.87 A következő, 1865-1868-as országgyűlésen ki is dolgozta a maga tör
vényjavaslatát.88 Eötvös törvényjavaslata öt elvi pilléren nyugodott. Először is, hogy ő min
dent kész megadni a nemzetiségeknek, ami az ország ’területi és politikai szétdarabolása 
és törvényes önállásának kockáztatása nélkül megadható’. Másodszor, hogy Magyarország 
minden ajkú polgára csakis egy nemzetet, az egységes és oszthatatlan magyar nemzetet al
kot, de Eötvösnél ennél a pontnál ott szerepelt -  ami a később elfogadott törvényből már 
kimaradt -  a ’magyar állam históriai fogalmának megfelelő’ kitétel, ami valamennyire -  de 
nem teljesen világosan -  enyhíti a későbbi megfogalmazást. Harmadszor, Eötvös taxatív 
módon felsorolta azokat a népeket (magyar, szláv, román, német, szerb, orosz), amelyek 
’egyenjogú nemzetiségeknek tekintendők’, s amelyek „külön nemzetiségi igényeiket az or
szág politikai egységének korlátain belül, az egyéni és egyesülési szabadság alapján minden 
további megszorítás nélkül szabadon érvényesíthetik”.89 Negyedszer, a nemzetiségi jogok 
biztosítása érdekében korlátozni kell az államhatalmat az önkormányzatiság elvének javára. 
Ötödször, a nemzetiségek számára oly fontos megyei törvényhatóságok is a népképviselet 
elve alapján fognak szerveződni. Ezekből az elvekből fakadtak a törvénytervezet lényeges 
gyakorlati pontjai: minden honpolgárnak jogában áll a községhez, a megyei törvényható
sághoz, valamint az államhatósághoz intézett beadványaikat saját anyanyelvén megfogal
mazni; a községi és a törvényhatósági gyűlésen bárki anyanyelvén szólalhat fel, s bár a jegy
zőkönyvvezetés nyelvét többségi szavazás határozza meg, de a kisebbség (20 százalék felett) 
kívánságára annak nyelvét is alkalmazni kell; minden vallásfelekezetnek és nemzetiségnek 
jogában áll elemi, közép- és felsőfokú tanintézeteket felállítani, s az ott használatos nyelvet 
meghatározni; állami tanintézetekben a tanítási nyelvet az oktatásügyi minisztérium hatá
rozza meg, de köteles az abban a kerületben divatozó nyelvekre tekintettel lenni stb.90 Eötvös 
a magyar nyelvnek csak egyfajta diplomáciai, közvetítő szerepet szánt, ennek megfelelően 
azt csak ügykezelési, de nem államnyelvként kezelte. Mivel azonban az országgyűlés és az 
államhivatalok nyelve a magyar lett volna, ez kétségkívül előnyt biztosított volna a magyar 
anyanyelvűek számára, hiába tette hozzá Eötvös nyomatékosan, hogy minden honpolgár
nak jogában áll a kormányhoz a saját anyanyelvén fordulni, s a minisztériumokban és az 
államhivatalokban ’alkalmaztassanak a nemzetiségek kebeléből elegendő számmal egyének’.

87 Jelentése a nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött bizottmánynak. In Eötvös: Reform és hazafiság. ..I .m . 
3. köt. 491-496. p. Bár filológiai szempontból a szöveg nem Eötvösé, mégis a jelentés az ő szellemét tük
rözi.

88 Törvénycikk a nemzetiségek egyenjogúságáról. Uo. 708-715. p. Bár az Országgyűlés Képviselőházának 
Irományaiban a törvénycikk Nyáry Pál albizottsági elnöknek és Kerkápoly Károly jegyzőnek a neve alatt 
jelent meg, a szöveget minden bizonnyal Eötvös írta.

89 Uo. 492. p.
90 A tervezet gyakorlati pontjait részletesen lásd uo. 491-494. p.
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Még egy pillanatra térjünk vissza a magyar állam históriai fogalmának megfelelő politikai 
nemzet’ fogalmára, e mögött ugyanis minden kétséget kizáróan kompromisszumos szán
dék húzódott meg, hiszen ezt a kitételt lehetett úgy is értelmezni, ahogy minden bizonnyal 
Eötvös értelmezte, nevezetesen a magyar állam nyelvi-nemzetiségi szempontból semleges 
és nemzetiségfeletti, azaz a hazai nemzetiségek a magyarral egyenjogúak. De lehetett úgy 
is felfogni, hogy a históriai szó valamiféle, pontosan meg nem határozott előjogokat jelent. 
Ez a kettősség rövid távon talán szükséges és lehetséges kompromisszumnak látszott, de 
hosszú távon az e körüli bizonytalanság nem használt a törvénytervezetnek. A nemzetisé
giek által javasolt formula (a  románok, szlávok, szerbek, oroszok és németek a magyarral 
egyenjogú nemzeteknek ismertetnek el, s ezeknek összege képezi Magyarország politikai 
nemzetét’) pontosabb és kifejezőbb volt, de Eötvös -  ismerve nemzedéktársainak ezzel 
kapcsolatos gondolkodását -  biztos lehetett ennek a formulának a visszautasításában, így 
minden bizonnyal jobbnak látta nem bolygatni a kérdést, s a jövőbeli áldatlan vitát egy 
kompromisszumos formulával megelőzni. Ezek után lássuk, hogyan alakult az eredeti eöt
vösi tervezet parlamenti vitája.

Az 1861-ben összeült országgyűlés mindkét pártja, tehát a Deák Ferenc vezette Felirati 
Párt, mind pedig a Tisza Kálmán vezette Határozati Párt egyetértett abban, hogy a hazai 
nemzetiségeknek a teljes jogegyenlőség alapján, de az ország szétdarabolása és önállósá
ga feladása nélkül’ meg kell kapniuk az alapvető jogokat. De hogy pontosan mik is ezek 
a jogok, nos, annak meghatározása már hosszas alkudozások, tárgyalások eredményekép
pen alakult ki. Jól mutatja az országgyűlés ezzel kapcsolatos érzelmeit és hangulatát Sza- 
lay László Pest vármegye követének felszólalása, aki az ország ’egységén mint sine qua non 
condition belül’ kész volt ’minden népiség jogainak teljes elismerésére’, s Mocsáry Lajos is 
arról beszélt, hogy Őszintén készen vagyunk megadni mindent, mi hazánk integritásával 
összefér’, s -  tette hozzá -  ’amit a magyar ígér, azt szentül meg is fogja tartani’. Mocsáry 
felszólalását általános helyeslés követte, nem úgy, mint néhány évtizeddel később, amikor 
is ugyanilyen szellemű hozzászólásával már a felháborodott és feldühödött képviselők til
takozásával találta szembe magát. De a követek felszólalásaiban az ország feldarabolásától 
és a pánszlávizmustól való félelem is egyértelműen megjelent. Az ettől való rettegést talán 
senki sem fogalmazta meg pontosabban, mint az országgyűlés legragyogóbb szónokainak 
egyike, Kazinczy Gábor: „Fejedelmeink előbb vallási, majd közgazdászati tekintetnél fog
va -  mondta -  tárt kapukat nyitottak. S kiket közénk hozott az ínség, vagy reménykedés: 
e »hospesek« iránt mutat-e fel bármely nemzet e földön oly nagylelkűséget, mint a magyar? 
Feleljenek azon törvények és kiváltságok, mik két századon át mind e betódult népcsoport
nak autonóm állást biztosítának, sőt státust in statu engedélyezének. [...] S íme! Magyar- 
ország alkotmányos institutióinak védelme alatt a közhatalomnak -  mondhatnék -  szeme 
láttára, »nemzetiségi« törekvések palástja alatt egész hálózata szövődött a magyar álladalmat 
létében megtámadó fondorlatoknak. A cseh-tót párt az egykori marahan birodalom terü
letét »foglalta le« magának. Az illyr egy Dél-Slavia magkövét képezgeté. Az oláh Daco-Ro- 
mánia Váradtól a Dnyeszterig fogna nyúlni, míg mind ezt bekoronázná a nagy Panslavia, 
a földteke lakosságának egytized részével, hivatva egy birodalmat alkotni az Athos hegye 
és Pommern, Szerbia és Boroszló, Stambul és Pétervár, Kamcsatka és Japán között. [...] Jö
het idő, midőn még egyszer meg kell hódítanunk e hont: a fölosztás eszméinek hadjárata 
ellen. E küzdelemtől nem riadunk vissza, mert igazságunk érzetében erősek vagyunk, -  te
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hát méltányosak.”91 De hogy ez a félelem ekkor még kissé túlzott volt, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy az országgyűlés nemzetiségi képviselői is kivétel nélkül hitet 
tettek az ország integritása mellett, s nyelvi-nemzetiségi jogaik elérését inkább a magyar 
országgyűléstől, semmint a Habsburg-háztól várták, mint ahogy azt az egyik román nem
zetiségű képviselő, Papp János megfogalmazta: ’nemzetiségének és szabadságának elnyo
mói nem Pesten, hanem Bécsben laknak’, s a népek szabadságának s alkotmányosságának 
napja mindig Bécsnél szállott alá, s ha feltámadt, mindig Budának hegyei ormán támadt 
fel’. Az persze más kérdés, hogy ezek a szónokok mennyire voltak őszinték, illetve meny
nyire fejezték ki a nemzetiségi lakosság véleményét.

Az országgyűlés mindenekelőtt egy 27 tagú (12 nemzetiségi taggal!) bizottságot küldött 
ki, amely feladata a helyzet felmérése, továbbá javaslatok kidolgozása volt, nem függetlenül 
az 1861 elején a szerbek Karlócán, illetve a szlovákok Turócszentmártonban összeült nem
zeti kongresszusainak területi autonómiát követelő határozataitól.92 A bizottság jelentését 
1861. augusztus 1-én ifj. Bartal György bocsátotta az országgyűlés elé, de megtárgyalására 
és elfogadására már az országgyűlés feloszlatása miatt nem került sor.93 A jelentés -  amely
re az előbbiekben már utaltunk, alapvetően Eötvös szemléletét tükrözte -  leszögezte, hogy 
egyrészt Magyarország minden ajkú polgárai politikai tekintetben csakis egy nemzetet, 
a magyar állam históriai fogalmának megfelelő egységes és oszthatatlan magyar nemzetet 
alkotnak. Másrészt, az ország népei (magyar, szláv, román, német, szerb, orosz) egyenjogú 
nemzetiségeknek tekintendők, melyek „külön nemzetiségi igényeiket az ország politikai 
egységének korlátain belül az egyéni és egyesülési szabadság alapján, minden további meg
szorítás nélkül szabadon érvényesíthetik.”94 Eötvös nyomán a bizottság többsége tehát az 
ország etnográfiai szempontból kevert viszonyaira hivatkozva elvetette a karlócai és a turóc- 
szentmártoni határozatok területi autonómiára, és a nemzetiségi kerületek kikerekítésére 
vonatkozó kívánalmait. Nem látta ugyanis biztosítottnak az ezen a területen maradt kisebb
ségek jogait. A jelentés a magyart, mint diplomáciai, közvetítő nyelvet csak az országgyűlés 
és az államhatóságok számára hagyta meg (s még itt is a nemzetiségek felé gesztusokat 
tett: a törvények hiteles fordításai, az államhivatalnokok és tisztviselők kiválasztásánál a 
nemzetiségi elv lehetőség szerinti érvényesítése, bármely hatósághoz saját nyelven lehet 
a beadványokat beküldeni stb.), de a községi, törvényhatósági, egyházi és oktatási szinten 
a nemzetiségi nyelvek szabad használata mellett foglalt állást. A jelentéshez Aloisiu Vlad 
(Wlád Alajos), Krassó megyei és Sigismund Popovic (Popovits Zsigmond), Arad megyei 
képviselők kisebbségi véleményt csatoltak.95 Ez a kisebbségi vélemény a politikai tekintet
ben egységes és oszthatatlan magyar nemzet koncepciójával szemben azt képviselte, hogy 
a Magyarországon nagyobb számmal tömegesen lakó külön nyelvű népek (románok, szlá
vok, szerbek, oroszok, szászok és németek) a magyarral egyenjogú nemzetnek ismertet -

91A hozzászólást vitéz Nagy Iván idézi: A nemzetiségi törvény a magyar parlament előtt 1861-1868. Pécs, 
1929, Dunántúl Egyetemi Nyomdája, 6-7. p.

92 A karlócai és a turócszentmártoni határozatok szövegét lásd Mikó Imre: Nemzetiségi jog és nemzetiségi po
litika. Tanulmány a magyar közjog és politikai történet köréből. Kolozsvár, 1944, Minerva, 126-137. p.

93 A javaslat szövegét részletesen lásd vitéz Nagy Iván: A nemzetiségi törvény -  1868: XLIV. te. -  létrejötte. 
2. köt. Iratok a nemzetiségi törvény létrejöttének történetéhez. Pécs, 1943, Szűkíts, 38-41. p.

94 Uo. 39. p.
95 A törvényjavaslat szövegét lásd Mikó: Nemzetiségi jog... I. m. 146-149. p.
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nek el, s ezen nemzetek összessége alkotja Magyarország politikai nemzetét, továbbá min
den nemzetnek egyenlő joga van saját nemzeti nyelvét a magán és nyilvános élet minden 
viszonyaiban szabadon használni. A beadvány azt javasolta továbbá, hogy a községekben, 
járásokban, kerületekben, megyékben, városokban, egyházi és oktatási intézményekben az 
legyen a hivatalos nyelv, amelyet a többség használ, s ennek érdekében a tervezet bizonyos 
területi átrendezéseket (úgynevezett kikerekítéseket) is indítványozott. A bizottság több
ségi és kisebbségi javaslata közötti űr betöltése azonban már a következő országgyűlésre 
maradt. A két javaslat ekkor még nem állt olyan távol egymástól, s nem tartalmazott ki
békíthetetlen ellentétekre utaló pontokat.

Az 1865-1868-as országgyűlésen lényegében e két javaslat között folyt a vita, de már 
alapvetően más körülmények között, hiszen a magyar politikai elit a kiegyezési törvény 
dualista rendszert létrehozó elve alapján hatalmi helyzetbe került, így sokkal inkább érvé
nyesíteni tudta politikai akaratát, mint annak előtte. S az 1868-ban előzetesen meghozott 
törvények (így IX. te. a görögkeleti vallási autonómia megteremtése ügyében; XXX. te. 
a horvát-magyar kiegyezésről, amely kimondta, hogy Horvát-Szlavónország külön ter
ritóriummal bíró politikai nemzet; XXXVIII. te. a népiskolai közoktatásról; XXXIX. te. 
a gyulafehérvári görög katolikus érsekség létrehozása tárgyában; XLIII. te. Erdély köz
jogi különállásának megszűnéséről) is mind-mind befolyásolták, mintegy korlátok közé 
szorították a törvényhozók és a nemzetiségi politikusok lehetőségeit. Ezek a törvények 
egyrészt már a nemzetiségi törvény megszületése előtt széles körű önkormányzatot biz
tosítottak a nemzeti ügyeket is felvállaló egyházak számára, másrészt a XXX. törvénycikk 
a horvát kiegyezésről felcsillantotta a területi autonómia lehetőségét a hazai nemzetiségi 
vezetők számára, de egyben azt is megmutatta, hogy a magyar politikai elit -  az osztrák 
császári hatalom támogatását élvezve -  meddig tud elmenni az autonómia megadásában. 
A horvát-magyar kiegyezés a korabeli Európában példátlanul széles politikai és kulturális 
önkormányzatot biztosított Horvátországnak, úgy, hogy ennek bizonyos anyagi terheit is 
magára vállalta. Ennek ellenére a horvát közvélemény többsége a kiegyezéssel előállt ön
állóságot kevesellte, s azt csak ideiglenesnek fogadta el. A nemzetiségi képviselők a parla
menti vita során sokszor hivatkoztak a horvát-magyar kiegyezés pontjaira, mint elérendő 
célra, de a magyar politikai elit történeti-közjogi és egyéb hatalmi okokra hivatkozva elve
tette ennek a párhuzamnak még a lehetőségét is. A horvát-magyar kiegyezés megkötése
kor ugyanis Deák még úgy érvelt képviselőtársai előtt, hogy a horvát különválási szándék 
ellen akkor sem tehetnénk semmit, ha tényleges hatalom birtokában volnánk, de a többi 
nemzetiséggel -  különösen az erdélyi uniót kimondó törvény után -  már korántsem ez volt 
a helyzet. A nemzetiségi törvény sorsát tehát alapvetően ez a két körülmény, nevezetesen 
Deák -  a képviselők többségéhez ugyancsak közel álló -  történeti-közjogi érvelése, vala
mint a magyar politikai elit hatalmon belülre kerülése döntötte el.

Az újonnan összeülő országgyűlés a nemzetiségi törvény előkészítésére újabb 30, majd 
40 tagú bizottságot küldött ki, s e bizottság munkája során állt elő az új törvénytervezet. 
Az időközben beállt hangulatváltozást jól tükrözik a feliratok, különösen a peremvidékek 
vármegyéinek magyar többségű közgyűléseinek feliratai, amelyek okulva a múlton nagy- 
nagy óvatosságot javasoltak a ’jogok osztogatásában’. Zemplén vármegye felterjesztésében 
azt olvashatjuk, hogy óvakodni kell olyan nemzetiségi törvénytől, amely Magyarországból 
poliglott országot teremtene, mert akkor -  úgymond -  hazánk lehet „egy ideig szabad, ta-
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A magyar országgyűlés megnyitása 1865. december 14-én. (MNM)

Ián virágzó is, de magyar semmi esetre sem, később pedig poliglott természeténél fogva biz
tosan felbomlanék.”96 Szatmárnémeti szabad királyi város közönsége pedig úgy látta, hogy 
a nemzetiségi ürügyek alatt hazánk területi feldarabolása is céloztatik’. Ez a törvénytervezet 
ennek ellenére ugyanazon a nyomvonalon haladt, mint 1861-es elődje, tehát ennek alapját 
is Eötvös politikai filozófiai és Deák erőteljesen közjogias gondolkodása határozta meg.97 
Egyrészt tehát a rendies natio Hungarica modernizált változataként megfogalmazta az egy
séges és oszthatatlan magyar politikai nemzet fogalmát (Magyarország összes honpolgárai 
az alkotmány alapelvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az osztha
tatlan, egységes magyar nemzetet, melynek a hon minden polgára, bármely nemzetiséghez 
tartozzék is, egyenjogú tagja), de míg a natio Hungarica valóban létező politikai közössé
get teremtett (hiszen az ehhez tartozás jogi következményekkel és előnyökkel járt), addig 
a modern politikai nemzet deáki fogalma nem lett más, mint -  jobb esetben -  ártatlan, de

96 Zemplén megye levelét teljes terjedelemben Lovas Krisztina idézi (Eötvös József és a megyei nemesség 
összeütközése a nemzetiségi törvény előkészítésekor. In Kiss Károly és Lovas Krisztina szerk.: Történelem 
és nemzet. Tanulmánykötet Galántai József professzor tiszteletére. Budapest, 1996, ELTE Eötvös Kiadó, 
96-99. p.

97 Az eredeti törvénytervezet végső formáját Deák Ferenc alakította ki, egyrészt hierarchikus sorrendbe 
állítva a megfogalmazott pontokat, másrészt a szöveg elejére téve a politikai nemzet koncepciójának is
mert megfogalmazását.
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működésképtelen történeti-jogi fikció, vagy -  rosszabb esetben -  a magyar szupremáciát, 
nemzeti felsőbbrendűséget elleplező és elkendőző szemfényvesztés. S ezen a helyzeten az 
sem segített volna alapvetően, ha a magyar politikai nemzet helyébe a magyarországi po
litikai nemzet formula kerül, bár ez nyilván kisebb politikai ellenállást váltott ki volna.98 
A magyar politikai nemzet vagy a magyarországi politikai nemzet ugyanis a modern nacio
nalizmus, a nemzetek kialakulása és mindent elsöprő lendülete mellett minden valóságos 
alapot nélkülöző fikcióvá vált, megmaradt szép álomnak, bár jól tükrözte Deák kétségbe
vonhatatlan liberalizmusát és jó szándékát, de ugyanakkor túlzottan a múlthoz kötődő és 
csak abból táplálkozó politikai-közjogias, s nem közgazdasági-társadalmi gondolkodását. 
A magyar politikai nemzet fogalma ugyanis azt feltételezte, hogy kialakul a régi, rendies 
jellegű hungarus tudathoz hasonlóan a közös magyarországi nemzeti tudat, s még inkább 
valamiféle, legalább körvonalaiban létező politikai közösség. Ennek azonban semmiféle nyo
mát nem látjuk, s ilyet elvárni a modern nemzetek kialakulásának és megszilárdulásának 
korában alaptalan remény, hiú ábránd, sőt önámítás és öncsalás volt. A magyar politikai 
elit egy része -  mint ahogy azt az alábbiakban látni fogjuk -  a magyar nemzetállam meg
teremtése felé indult el, egy másik, talán nem jelentéktelen része hallgatólagosan kitartott 
ugyan a magyar politikai nemzet koncepciója mellett, de a századfordulóhoz közeledve 
magyaron egyre inkább nyelvileg magyart -  s nem magyar honpolgárt, ahogy azt Eötvös 
és Deák eredetileg elképzelték -  értett. Ebben az időben a radikálisabb nemzetiségi veze
tők a szerb Djordje Stratimirovictól (Sztratimirovics György) és Svetozar Miletictől (Mi- 
letics Szvetozár) a román Alexandru Mocioniig (Mocsonyi Sándor), a ruszin Ivan Adolf 
Dobrzanszkyig (Dobrjánszky Adolf) egyértelműen elutasították a törvénytervezetet, majd 
egyszerűen levegőnek nézték a magyar politikai nemzet koncepcióját, ők ugyanis saját 
nemzetüket a magyarral egyenrangú, önálló és szabad nemzetnek vélték, s mint ilyenek 
akartak a magyar nemzettel tárgyalni és érintkezni. Mocsonyi Sándor, Miletics Szvetozár 
és 22 társuk 1868. november 29-ei kivonulása az országgyűlés terméből, s még inkább az 
1869. március 7-8-án elfogadott szerdahelyi román nemzeti program a teljes passzivitás
ról már születése pillanatában megpecsételte a magyar politikai nemzet koncepciójának 
a sorsát. Ettől kezdve ugyanis a kényszerű együttélés mikéntje és jövője egyszerű hatalmi 
kérdéssé vált, s a kialakult helyzetet egymástól homlokegyenest ellenkezőleg értékelték 
a felek. Az igazsághoz tartozik azonban az a tény is, hogy a nemzetiségi képviselők több
sége a maradást választotta, így a magyar politikai elit érzékcsalódás áldozata lett, azt gon
dolva, hogy a román, szerb, szlovák, ruszin tömegek véleményét, s még inkább érzelmeit 
(erre vonatkozóan ma még nagyon keveset tudunk) nem a radikális képviselők, hanem 
a politikai nemzet koncepcióját elfogadó mérsékelt nemzetiségi politikusok mérték fel jól. 
Mégis ma már talán a nemzetté válás folyamatának erejét ismerve azt mondhatjuk, hogy 
a magyar politikai nemzet koncepcióján alapuló magyarországi politikai közösség kimúlt 
mielőtt megszületett volna, mivel mindkét fél a kínálkozó lehetőségek kihasználására kon
centrált. A magyar politikai elit a kiegyezés biztosította hatalmi helyzetet próbálta meg

98 Az 1861-es Vlad-Popovic-féle tervezetben tulajdonképpen ez a formula szerepel (a Magyarországon élő, 
egyenjogú nemzetek összessége képezi Magyarország politikai nemzetét). A Vlad-Popovic-féle komp
romisszumos javaslat, amelyet csatoltak a nemzetiségi törvényt előkészítő bizottsági aktához, 1868-ban 
már sem a magyar politikai elit, sem pedig a nemzetiségi vezetők igényeit nem elégítette ki.
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kiaknázni, a nemzetiségi vezetők pedig a liberális törvény nyújtotta egyéni és társulási jo
gokat helyezték gondolkodásuk középpontjába, s ezek segítségével a folytatták saját nem
zetépítési programjukat. Olyan centrifugális erők szabadultak tehát fel, amelyek pontosan 
ellenkező hatást váltottak ki, mint amit Eötvös József és Deák Ferenc megálmodtak. Ők 
ugyanis a közös történeti múlt, valamint a közös érdekek és a közös politikai-társadalmi- 
gazdasági célok által kikényszerített centripetális erőkben bizakodtak, amelyek politikai 
közösséget teremtenek a magyarok és a hazai nemzetiségek között. Mindez azonban il
lúziónak bizonyult.

Bár a törvény csak az egyéni jogokat, s az egyéni jogokból következő intézményi-kultu
rális autonómiát ismerte el, de ez a korabeli Európában, de még a két világháború közötti 
időszakot tekintve is hatalmas teljesítmény volt. A nemzetiségi vezetők azonban már ekkor 
tiltakoztak az ellen, hogy a nemzetiségi ügyet a személyi jogegyenlőségre vagy egyszerű 
nyelvtörvényre redukálják, ők már területi és általános nyelvi-politikai-kulturális autonó
miát követeltek (szerb Vojvodina, szlovák okolie), ami azonban ekkor még csak kivételesen 
létezett a kontinensen. A nemzetiségi képviselők által benyújtott törvénytervezet ugyanis 
már nem az 1861-es Vlad-Popovic-féle törvénytervezetben szereplő egyenjogú magyar- 
országi nemzetek politikai nemzetéről’ beszélt, hanem a Magyarországon honos ’történeti

I. Ferenc József és Erzsébet megkoronázása a Mátyás-templomban (mmt)
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népségek’ (magyarok, románok, szerbek, szlovákok, oroszok és németek) országos nemze
teiről, amelyek számára a nemzetiség és a nyelv politikai egyenjogúsága az „állam területi 
épségének és politikai egységének korlátái közt alaptörvényileg biztosíttatik”.99 A szerb és 
román nemzetiségi politikusok által kidolgozott törvénytervezet egy-egy megye, választó- 
kerület stb. nemzetiségi elven történő kikerekítését helyezte kilátásba, illetve az illető terü
let népességének lélekszám szerinti többségének szavazási elvére helyezkedett. Magyarul: 
a használandó nyelvet illetően többségi szavazás döntött volna, de vegyes megyék esetén 
a tervezet több használatos nyelvet is megengedett. Az országgyűlés hivatalos nyelvévé a 
magyart nyilvánították, de mindenkinek jogában állt volna az országgyűlésen saját nyel
vén felszólalni, továbbá a tervezet szerint egyes hatóságok (községek, törvényhatóságok, 
bíróságok stb.) a felsőbb szervekkel saját hivatalos nyelvükön érintkeznek, irataikat saját 
nyelvükön terjesztik be, s választ ugyanezen a nyelven kapnak. Ugyanez a széles körű el
ismertség vonatkozott az oktatásban, illetve a bíróságokon használatos nyelvre is. Ezt az 
ellenzéki törvényjavaslatot a parlament nagy többséggel (267 nem, 24 igen) elutasította.

A bizottsági törvénytervezeten alapuló, de Deák Ferenc által átszerkesztett, s a politikai 
nemzet fogalmát meghatározó preambulummal ellátott törvény, amely az 1868. évi XLIV. 
te. számot és a ’nemzetiségi egyenjogúságról’ nevet kapta, de amely sokkal inkább megfelelt 
egy nyelvtörvénynek, mintsem egy általános nemzetiségi törvénynek, végül is úgy rendelke
zett, hogy Magyarország államnyelve, az országgyűlés tanácskozási és ügykezelési, továbbá 
a kormány és a kormányzat minden ágának a nyelve a magyar. A törvények tehát magyar 
nyelven születnek, de az országban lakó minden nemzetiség nyelvén ki kell azokat hirdet
ni. A törvényhatóságok jegyzőkönyvei magyarul vitetnek, de a jegyzőkönyveket a hivatalos 
államnyelven kívül -  ha a testület egyötöde kéri azt -  más nyelven is vezetni kell. Ebben az 
esetben a törvényhatóságok a kormányhoz címzett irataikban a magyar mellett hasábosán 
ezt a nyelvet is használhatják. Egymás közti irataikat pedig a magyarul és saját nyelvükön is 
megfogalmazhatják. A törvényhatósági gyűléseken mindenki szólhat a saját anyanyelvén. 
A törvényhatósági tisztviselők saját törvényhatósági területükön a községekkel, gyülekeze
tekkel, egyesületekkel és magánosokkal a ’lehetőségig’ ezek nyelvét használják. A községi 
bíróságokon mindenki saját anyanyelvét használhatja, a törvényhatósági bíróságokon azon
ban az illető törvényhatóság nyelve az irányadó, de még ebben az esetben is a bíró köteles 
a kihallgatást, a szemlét stb. azon a nyelven folytatni, amelyen az illető beszél, vagy ilyen 
esetekben tolmácsot biztosítani. Az egyházi bíróságok, az egyházi és oktatási intézmények 
is maguk döntenek ügykezelési nyelvükről. A felsőbb egyházi testületekre ugyanez vonat
kozik, azzal a megszorítással, hogy az állami felügyelet miatt a jegyzőkönyveket hasábosán 
magyarul is fel kell terjeszteni. Az állami iskolákban a tanítási nyelvet a közoktatási minisz
ter határozza meg, de a törvény ehhez hozzáteszi, hogy a miniszter ’köteles a lehetőségekig 
gondoskodni arról, hogy a hon bármely nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt élő pol
gárai az általok lakott vidékek közelében anyanyelvükön képezhessék magukat’. A nemzeti
ségi vidékeken működő állami közép- és felső tanodákban az illető nyelvek részére nyelv- és 
irodalmi tanszékeket kell felállítani. A községi gyűlésekre is a törvényhatósági szabály (saját 
nyelv használata, a kisebbségek számára 20 százalékos határral) érvényes, s felterjesztéseik

99 A törvényjavaslat szövegét lásd vitéz Nagy Iván: A nemzetiségi törvény... I. m. 96-100. p.
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is azonos elven működnek. A nem állami iskolák, művelődési és egyéb intézmények nyel
vét az alapítók határozzák meg.

A törvény általános és részletes vitája azt mutatta, hogy a két koncepciót -  bár mind
kettő mellett komoly elméleti, történeti, jogi és politikai érvek hangoztak el -  nem lehetett 
közös nevezőre hozni. Az egyéni jogokra alapuló szemlélettel szemben a román Mocsonyi 
Sándor (Alexandru Mocioni) a politikai nemzet kifejezés eltörlését javasolta, továbbá azt 
hangsúlyozta, hogy lehetetlen a nemzetektől a nemzet kifejezést megtagadni; s szerinte 
a problémát csak úgy lehet megoldani, ha az egyes nemzetek jogalanyokul ismertetnek el’, 
s az országot különböző nyelvterületekre osztják, ellenkező esetben a törvény csak a magyar 
nemzet törvényes szupremáciáját biztosító rendelkezés. A szerb Dimitrievics Milos (Mi
los Dimitrijevic) szerint a nemzetiségiek érdekeit nem egyénileg, hanem összességükben, 
a maguk totalitásában kellett volna megoldani. A szász Bömches Frigyes, Fabritius Károly, 
Rannicher Jakab, Binder Károly, Drotleff Tamás és Eitel Frigyes ragaszkodtak a korábbi
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törvények által számukra biztosított külön szász jogokhoz és privilégiumokhoz. A szerb 
Sztratimirovics György (Djordje Stratimirovic) szerint a törvény diktátum, ilyen bonyolult 
kérdést csak közös megelégedéssel szabad megoldani. A ruszin Dobrjánszky Adolf (Adolf 
Dobrzanszky) lehetetlennek nevezte, hogy a magyarság néhány szórványtól eltekintve asz- 
szimilálni tudja a nemzetiségeket. A román Hodosiu József (Iosif Hodo$iu) szerint az állam 
egységét az uralkodó, a törvényhozás, a kormányzat és a haderő jeleníti meg, s nem a nyelv; 
továbbá a törvény el fogja távolítani a nemzetiségeket a magyar nemzettől. Miletics Szveto- 
zár (Svetozar Miletic) felsőbüki Nagy Pált idézte, nevezetesen, hogy elveszett alkotmányos 
szabadságot kedvező körülmények között visszaszerezhet egy nemzet, de elveszett nemzeti
séget soha; s úgy vélte, ha már el kell valamely nemzetben süllyedni, akkor jobb lenne olyan 
nemzetben, melynek Világtörténelmi hivatása van’. Román Sándor (Alexandru Roman) 
annak a reményének adott hangot, hogy a dualizmus később a föderalizmus felé mozdul 
majd el, ellenkező esetben a birodalmat az unió duarum nationum contra plures’ elve fogja 
uralni. A román Babes Vince (Vincentiu Babéi?) szerint a törvény nem biztosítja az egyenlő 
és szabad verseny feltételeit. A román Medán Endre (Andrei Medan) a törvényben a nem 
magyar nemzetiségek ellen hozott elnemzetlenítési politikát látott, továbbá úgy vélte, hogy 
aki ez ellen a törvény ellen küzd, azt nem lehet reakciósnak nevezni. Végül Macellariu Illés 
(Elia Macellariu) szerint a magyar nemzet nem akar a többi testvére lenni, hanem uralkodni 
akar felettük.100 Az ellenérvek magyar részről a következők voltak: a külön nyelvterületek 
létrehozása megingathatja Magyarország állami szerkezetét és egységét, mivel nemzetisé
geink némelyike az ország határain kívüli testvéreihez gravitál’ (Bartal György); a történeti 
múlt, a történelmi jog és a földrajzi fekvés fontosabb, mint a nyelv, továbbá az ország egy
sége immár osztrák érdek is (Túry Gergely); a törvény a társadalom szabad fejlődését biz
tosítani fogja, s azokat, akik csak saját nemzeti államukban tudnak megnyugodni, úgysem 
fogja semmiféle kompromisszum kielégíteni (Hunfalvy Pál); a románok Oláhországban 
váljanak nemzetté, s ne Magyarországon (Justh József); az állami egységhez szükséges egy 
közvetítő nyelv, s ez aligha lehetne más, mint a magyar; továbbá a nemzetiségek olyan tör
vényt szeretnének, amelyben szabad az állam ellen törni, anélkül hogy ezért az állam őket 
felelősségre vonhatná (Tisza Kálmán); Magyarország etnográfiai viszonyainál fogva lehe
tetlen a megyéket kikerekíteni, lehetetlen továbbá időtlenül meghatározni egy-egy terület 
határát, s az így létrehozott területeken a kisebbségi jogok nincsenek biztosítva; a szabad
ságról a szabad versenyről nem szabad lemondani holmi privilégiumok miatt, a civilizáció 
általános emelése minden honpolgár érdeke (Eötvös József). Az ülés hangulatát és a m a
gyar politikai elit többségének véleményét leginkább talán Bartal György fejezte ki, aki be
szédét a következő szavakkal zárta: „Ne féltsék, uraim, nemzetiségök külön érdekét azon 
magyar nemzettől, melynek számaránya önökre nézve bizony nem félelmes, melyet hódí
tási viszketeg nem bánt, és mely a prozelitizmusra sem hajlammal, sem képességgel nem 
bír, mely őszinte rokonszenwel kíséri önök nemzetiségi fejlődését, mert abban önmagára 
nézve veszélyt nem lát; még őszintébben kívánja önök testvéreinek állami konszolidációját, 
melyet -  mint saját nemzeti létének legerősebb védőbástyáját -  önökkel együtt meg is kész 
védeni; de féltsék igenis a nemzeti önállást, mivel ez ország határain kívül bírnak, nemze-

100 A vita teljes szövegét lásd A z 1865-dik évi december 10-dikére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának 
naplója. 11. köt. Pest, 1868, Athenaeum, passim.
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tiségök külön érdekeit, melyeket ezen ország határain belül minden korlátozás nélkül és 
háborítlanul ápolhatnak, és féltsék mindenekelőtt szabadságukat azon nagyhatalom ter
jeszkedési vágyaitól, amelynek barátságos indulata, ellenségeskedése, ölelése éppúgy, mint 
támadása, higgyék meg, uraim, önökre nézve egyaránt veszélyes (Zajos helyeslés), és mely 
míglen önöknek hízeleg, a Visztula és a Balti tenger partján forgatja ama tükröt, amelyben 
önök nemzeti életök és nemzetiségök sorsát egybeolvadva előre láthatják. (Hosszas, zajos 
helyeslés.)”'01 A kisebbség azonban -  ahogy azt az iméntiekben láttuk -  nagyon is tartott 
a hazai nemzetiségek nemzetté válásától, s ugyancsak hajlott a ’prozelitizmusra’, a nyelvi 
magyarosításra. De őket Deák Ferenc ekkor még töretlen tekintélye, valamint Eötvös Jó
zsef filozófiai és politikaelméleti tudása féken tartotta. Mi sem jellemzőbb erre, mint Deák

,01 Uo. 20. p.
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Ferenc figyelmeztetése, amit nekik és a nemzetiségi radikálisoknak címzett, amikor is a ma
radandó sebeket okozó kölcsönös vádaskodásokról azt találta mondani, hogy „sok olyan 
mondatott e tárgy felett, mit igen óhajtanék, hogy ne mondatott volna”.102

A Deák halála utáni évtizedeket azonban már nem ez a szellem uralta, s még kevésbé 
a nemzetiségi törvény adta lehetőségek tágítása, sokkal inkább a nemzetiségi törvény sza- 
botálását, a közigazgatásban és a bírósági gyakorlatban való kijátszását láthatjuk, sőt soro
zatos kísérletek történtek a törvény adta lehetőségek szűkítésére is. Ezek azonban leginkább 
tétova kísérleteknek -  Tisza István szemléletes kifejezésével: ostoba politikai tyúkszemre 
lépéseknek -  bizonyultak, így a törvény egyéni jogokat biztosító, liberális talapzata szinte 
érintetlenül megmaradt egészen az első világháború végéig. Tisza Kálmán, a korszak emb- 
lematikus figurája, amikor találkozott ilyen, a ’magyar faj iránti túlbuzgalomból’ fakadó 
hivatali visszaéléssel, valóban több esetben megsemmisítette a határozatot, a kormányzat 
egésze viszont legtöbbször szemet hunyt a nemzetiségi törvény szellemével és betűjével el
lentétes nacionalista túlkapások felett. A korszak törvényhozásának áttekintése, valamint 
az erről folytatott parlamenti viták és csatározások áttanulmányozása arról győzhet meg 
bennünket, hogy a magyar politikai elit döntő többsége titkon reménykedett a magyaro
sodás-magyarosítás folyamatának előrehaladásában, sokan úgy vélekedtek, hogy a nem
zetiségi asszimiláció egyrészt szükséges, másrészt lehetséges folyamat. Csak nagyon keve
sen -  mindenekelőtt Mocsáry Lajos -  mertek ellentmondani ennek a századfordulóhoz 
közeledve egyre erősebben jelentkező korszellemnek. S ami még ennél is nagyobb tévedés
nek és tragikus következményekkel járó félreértésnek bizonyult, az az elképzelés, hogy en
nek az asszimilációs folyamatnak a terepe mindenekelőtt a kisdedóvók és iskolák világa. Ez 
a szemlélet ugyanis túlságosan nagy jelentőséget tulajdonított az iskolai nevelésnek, s szinte 
figyelmen kívül hagyta az ekkor még -  különösen a nemzetiségi területeken -  ugyancsak 
alapintézménynek számító, az egyént a mai kötelékeknél sokkalta erősebben kötő családok 
és nagycsaládok nevelési-szocializációs szerepét. A magyar politikusok többsége egyszerűen 
nem vette észre, hogy a nyelvtanulásban, a nyelvi váltásban az életmódnak, az együttélésnek, 
a városiasodásnak, a kulturális szívóhatásnak, végül a gazdasági érdekek vastörvényeinek 
jóval nagyobb szerepük van, mint az iskolának.

Az iskoláztatás volt tehát az az ügy, amelyet a magyar politikai elit egy része megtalált 
magának, hogy változtasson a kialakult rendszeren. Az 1879. évi, Trefort Ágoston minisz
tersége alatt megszületett XVIII. te. előírta, hogy az összes nyilvános, tehát a községi, fele
kezeti és egyéb népiskolákban a magyar nyelvet, mint kötelező tárgyat fel kell venni. A tör
vény azokban az iskolákban, ahol rendelkezésre állt magyarul tudó tanerő, azonnali beve
zetést rendelt el, egyébként 3 éves átmeneti időt engedélyezett (1882. június 30-ig). Addig 
az időpontig tehát, amíg a tanítóképző intézetekből kikerülnek az új tanítók, akik számára 
a törvény szintén kötelezővé tette a magyar nyelv tanulását.103 Az 1883. évi, szintén Trefort 
alatt elfogadott XXX. te. (amely mellékesen megalapozta az európai szintű magyar közép
iskolai oktatást, s amelyre később oly sokan elismeréssel gondoltak, s amelynek oly sokat

102 Uo. 169. p.
103 A törvény szövegét, illetve a 17284/1879. számú miniszteri rendelet szövegét lásd Balogh Sándor -  Sipos 

Levente szerk.: A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jog
forrásai 1848-1993. Budapest, 2002, Napvilág Kiadó, 105-107. és 520-521. p.
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köszönhettek) a középiskolákban is kötelezővé tette a magyar nyelv és irodalom tanítását.104 
Az 1891. évi, gróf Csáky Albin kultuszminiszter által beterjesztett XV. te. a kisdedóvókra 
is kiterjesztette a magyar nyelv oktatását, oly módon, hogy ezekben az intézményekben 
csak magyar nyelvből vizsgát tett kisdedóvónők (kisdedóvók) alkalmazhatók.105 Az 1893. 
évi XXVI. te. pedig, amely a községi és a hitfelekezeti iskolákban oktatók államsegélyezé
séről rendelkezett, az államsegély folyósítását megtagadta azoktól, akik az ’állam alkotmá
nya, nemzeti jellege, egysége, különállása vagy területi épsége, továbbá az állam nyelvének 
törvényben meghatározott alkalmazása ellen vétenek. A törvény jól mutatja egyrészt az 
eötvös-deáki szellem hiányát, a kisszerűség diadalát, másrészt a liberális állam ugyancsak 
korlátozott eszközeit az államellenes vagy annak minősített személyekkel szemben, hiszen 
itt nem az alkalmazásuktól fosztják meg őket, csupán az államsegélytől.106 Az 1898. évi IV. 
te. a községi helynevekről szintén lehetőséget nyújtott a nemzetiségi jogok és főleg érzelmek 
megsértésére.107 Az 1907. évi XXVII. te. (az úgynevezett lex Apponyi) az államsegély kifize
tésénél egyértelműen az ’állami és nemzeti érdekek megóvását’ szabta feltételül. A törvény 
17. paragrafusa azonban még a szokásos feltételeken is túlment, azt követelve a tanároktól, 
hogy a gyermekek lelkében a magyar hazához való ragaszkodás szellemét és a magyar nem
zethez való tartozás tudatát’ erősítsék, s további külsőséges szabályokat is előírt (címer- és

10,1 A törvény szövegét valamint a törvényhez kapcsolódó 20301/1885. számú rendeletet lásd uo. 108-124. p.
105 Uo. 125-134. p.
106 Uo. 135-138. p.
107 Uo. 146-148. p.
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zászlóhasználat, magyar nyelvű feliratok, Magyarország térképének elhelyezése a ’főbejárat 
fölött’, nemzeti ünnepek szabályozása stb.).108 A szaporodó kultuszminiszteri rendeletek, 
körrendeletek, amelyek e törvények betartására hívják fel a figyelmet, világosan mutatják, 
hogy a magyar nyelv erőltetése a nemzetiségi iskolákban nem érte el a célját, sokkal inkább 
olaj volt a tűzre.109 Minden egyes törvényjavaslat sajtó- és parlamenti vitája ugyanis lehe
tőséget teremtett a nemzetiségiek számára az úgynevezett nemzetiségi elnyomás tételének 
hangoztatására. A népiskolák nemzetiségek szerinti megoszlása azt mutatja ugyanis, hogy 
a századfordulóra az arány lényegében nem változott (17 299 népiskolából, 10 682 magyar, 
3 274 két tannyelvű magyar és nemzetiségi nyelvű, 3 343 pedig kizárólag nemzetiségi nyel
ven oktatott).110 A lex Apponyi hatására valóban statisztikailag is kimutatható csökkenés in
dult el a nemzetiségi iskolákban (román nyelvű iskolák esetében 2760-ról 2301-re, szlová
koknál 492-ről 400-ra, a román nyelvű tanulók esetében mintegy tízszázalékos apadás).111 
De a törvények hatása jogállami keretek között csak igen korlátozott lehetett, semmiképpen 
nem igazolta azokat, akik látványos változásokat reméltek tőlük, viszont ezek a törvények, 
különösen a lex Apponyi teljes mértékben megrontották a nemzetiségekkel a viszonyt, az 
országgyűlésben korábban elképzelhetetlen hozzászólások és bekiabálások hangzottak el 
(hitvány, hazaáruló; bitang, fel kell húzni a lámpavasra!; pusztuljon innen!; ki vele! vizet 
neki!; beteg! stb.).112 A magyar politikai elit legerősebb csoportjai -  leginkább Tisza István 
és köre -  számára ez a tény nem is maradhatott homályban, s a napi politikai gyakorlatban 
figyelembe kellett venni a magyar politikai közvélemény eme -  egyébiránt katasztrofális 
következményekkel járó -  hangulatváltozását.

Ezt az összefüggést felismerve voltak olyanok, akik az ügy, nevezetesen Magyarország 
területi integritása érdekében már a jogállam felfüggesztésétől sem riadtak vissza. Ezek 
a korszakunkban hatalmi kisebbségbe szorult, de a politizáló közvéleményre jelentős ha
tást gyakorló politikusok legnevezetesebbje minden bizonnyal báró Bánffy Dezső egykori 
magyar miniszterelnök (1895-1899) volt, aki nevezetes könyvében, A magyar nemzetiségi 
politikában meghirdette a soviniszta magyar nemzetiségi politikát. Bánffy rádöbbent ugyan
is arra, hogy „ha az egységes magyar nemzeti állam megalkotása előtt a jogállam ideálját 
keressük, lehetünk talán állam, lehetünk talán jogállam is, -  de nem lehetünk egységes 
magyar állam”.113 Ennek megfelelően -  bár a jogállam ideáját, mint végcélt nem utasította 
el -  amellett érvelt, hogy azt időlegesen fel kell függeszteni, s csak akkor vezethető be is
mét, ’amikor az egységes magyar nemzeti állam már megalkotva és biztosítva van’. Bánffy 
szerint a hazai nemzetiségek a nemzetiségi törvény lehetőségeit és kedvezményeit eszkö
zül használják végcéljuk eléréséhez, s a végcél nem más, mint az egységes magyar kultúra 
és társadalom kialakulásának megakadályozása, továbbá egy ’életképtelen poliglott állam 
létrehozása’, majd az így meggyengült magyar állam felbomlasztása és felosztása. Mind-

108 Uo. 186-200. p.
109 Lásd például Lukács György 1905. évi 72000. és 72001. számú rendeletéit. Uo. 176-185. p.
110 A részletes statisztikát lásd uo. 174. p.
111 Lásd erről részletesen Dolmányos István: A „Lex Apponyi”. Századok, 1968. 484-533. p.
112 Az 1906-1911. évi Országgyűlés Képviselőházának naplója. VII. köt. Budapest, 1907, Athenaeum, pas

sim, kül. 138-141. p.
113 Bánffy Dezső: A magyar nemzetiségi politika. Budapest, 1902, Grill Károly, 15. p.
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ezen érvek alapján nem tudott elfogadni félmegoldást, csak olyant, amely segíti az egysé
ges magyar nemzetállam kialakulását, ezért követelte a nemzetiségi törvény felfüggesztését. 
Eléggé meglepő -  s szerencsétlen -  módon éppen az akkori Romániára hivatkozott, mint 
pozitív és követendő példára, ahol a csángók saját anynyelvüket csak a családban használ
hatják. Bánffy emellett egy sor javaslatot is tett: a névmagyarosítás elősegítése, a zsidóság 
és a németség beolvadásának meggyorsítása, gazdasági különválás Ausztriától, a magyar 
ipar és kereskedelem fejlesztése, a felekezeti oktatás eltörlése és az állami közoktatás beve
zetése, a nemzetiségi aspirációk és a pánszlávizmus letörése, a választójog cenzushoz köté
se, a nemzetiségi hivatalnokok és tanfelügyelők szétszórása az ország területén, tervszerű 
telepítési program, állami földvásárlás stb.

Az iskoláztatáson kívül néhány kiemelt ügy és per is hozzájárult a magyarság és a nem
zetiségek közötti viszony végletes megromlásához és az ellentétek kiéleződéséhez, s nem 
utolsósorban Magyarország nemzetközi presztízsének tragikus elvesztéséhez. Ilyennek te
kinthető 1874-ben három szlovák középiskola bezárása (Nagyrőcei Főgimnázium és Tanító
képző, Znióváraljai és Turócszentmártoni Evangélikus Algimnázium),114 1875-ben a szlovák

114 A rendeletek szövegét és Trefort Ágoston az iskolák bezárását indokló magyarázatát lásd Balogh-Sipos: 
A magyar állam... 1. m. 99-102. p. Trefort a tanárok magyarellenes beállítódására és a pánszláv veszély
re hivatkozik. Az iskolák bezárását Zólyom megye alispánja, Grünwald Béla kérte a minisztertől. Ennek 
a rendeletnek következtében a szlovákok tanítóképző és középiskolák nélkül maradtak.
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Matica Slovenská betiltása,115 a szerb Svetozar Miletic (Miletics Szvetozár) parlamenti kép
viselő elítélése és bebörtönzése,116 a Memorandum-per,117 a Replika-ügy,118 az aninai sor
tűz,119 Dula Máté és társainak elítélése,120 az élesdi121 és a csernovai122 sortüzek. A magyar 
politikai elit nem, vagy csak nehezen volt hajlandó tudomásul venni, hogy a nemzetiségi 
ügy a századfordulóhoz közeledve egyre inkább megszűnt belpolitikai kérdésnek lenni. Egy
részt erősödtek a kívülről táplált elszakítási törekvések (Románia, Szerbia, csehek közeledé
sei a szlovákokhoz), így a magyarországi nemzetiségi kérdés három évtizeddel a kiegyezés 
megkötése után ismét világpolitikai-nagyhatalmi üggyé vált, másrészt a fenti több mint kí-

115 A betiltást Tisza Kálmán miniszterelnök-belügyminiszter hajtotta végre. Tisza arra hivatkozott a betiltási 
rendelet indoklásában, hogy az egyesület nem irodalmi tevékenységet folytatott, hanem ’hazaellenes szláv 
propaganda érdekében, mint politikai izgató párt működött’. A rendelet szövegét és az ezzel kapcsolatos 
legfontosabb iratokat lásd Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon 
a dualizmus korában. 1. köt. Budapest, 1952, Tankönyvkiadó, 505-521. p.

116 Az ügy aktáit lásd uo. 538-572. p. Miletics Szvetozárt ’felségsértés és hazaárulás’, nevezetesen szerb ön
kéntesek toborzásának vádjával 1876-ban öt év börtönre ítélték, amelyből három és fél évet le is ült.

117 A Memorandum-per anyagát lásd uo. 824-848. és 2. köt. 5-18. p. A Román Nemzeti Párt Központi Bi
zottsága, Ratiu János vezetésével 1892-ben a hazai románságot ért sérelmeket taglaló memorandumot 
juttatott el az uralkodóhoz. A kabinetiroda a memorandumot átküldte a magyar kormánynak. A kor
mány az aláírókat hazaárulás vádjával perbe fogta.

118 A dokumentumokat lásd uo. 2. köt. 18-27. p. A román Liga Culturalá 1891-ben emlékiratot adott ki, 
amelyre a magyar főiskolai hallgatók válaszoltak. Erre a válaszra született egy viszontválasz (Replica), 
amelyet Popovici Aurél szerkesztett, s amelyben felsorolják a román sérelmeket: magyar asszimilációs 
törekvések, a románok kiszorulása a közigazgatásból, sajtóperek stb. Az aláírókat vád alá helyezték, majd 
Popovici Aurélt 4, Roman Miklóst pedig egy év fogházra ítélték. A vádakra Jeszenszky Sándor, a minisz
terelnökség nemzetiségi ügyosztályának vezetője válaszolt, megemlítve, hogy a román egyházak évente 
199 ezer forint államsegélyben részesülnek, továbbá hogy Magyarországon több román tannyelvű nép
iskola működik, mint Romániában (3700-2970).

119 Az iratokat lásd uo. 510-525. p. 1897-ben a resicai-aninai bányászok tüntetéssel és sztrájkkal tiltakoztak 
az osztrák államvasút részvénytársaság tulajdonában lévő bánya igazgatóságának rendelkezései ellen. 
A sztrájkolókkal szemben a csendőrség fegyvert használt, s a sortűzben több mint tíz -  jórészt nemze
tiségi -  munkás halt meg.

120 Uo. 771-782. p. 1898-ban Milos Pietort, a Národnie Noviny szerkesztőjét két cikk miatt 8 havi állam
fogházra ítélték. Az ítélethozatal után a Turócszentmártonba visszatérő Pietort Dula Máté vezetésével 
mintegy százfőnyi tömeg fogadta. A tiltakozás szervezőit ’nemzetiségi izgatás’ vádjával letartóztatták és 
elítélték. Dula Máté 6 havi államfogházat, társai ennél kisebb büntetést kaptak.

121 1904. április 24-ére Kossuth Ferenc aláírásával függetlenségi pártiak gyűlésre hívták Élesd és környéké
nek magyar és román lakosait. Az összegyűlt mintegy ötezer -  jobbára szociáldemokrata -  tüntető ellen 
a csendőrök lovasrohamot indítottak, majd sortűz dördült. A sortűzben több mint harminc -  jórészt ro
mán -  ember halt meg. A tüntetés szociáldemokrata szervezőit később fegyházra ítélték. A legsúlyosabb 
büntetést Silberstein Dezső és Papp (Pop) Flóra kapták, 3, illetve 1 évi fegyházat. Az aktákat lásd uo. 
4. köt. 210-233. p.

122 A csernovai sortűz iratait lásd uo. 5. köt. 100-137. p. 1907-ben a csernovai templom felszentelését a he
lyi lakosok Hlinka Andrásra (Andrej Hlinka) akarták bízni, ezt azonban Párvy szepesi püspök nem 
engedélyezte. Az ellentét nyomán támadt nemzetiségi mozgolódások következményeképpen Hlinkát 
felfüggesztették egyházi funkcióiból, és ’nemzetiségi gyűlöletre való izgatás’ címén elítélték. Az egyházi 
méltóságok Hlinka távollétében akarták felszentelni a templomot, s az ez ellen tiltakozó tömegbe 1907. 
október 27-én a csendőrség belelőtt. A sortűz következtében 15 ember halt meg. A csernovai sortüzet 
követő perben 55 vádlottat összesen 37 évre ítéltek.
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Emléklap Magyarország 1000 éves fennállásának megünneplésére (OSZK)

nos eseteket -  sokszor a Magyarországgal ellentétes érdekű felek propaganda-hadjáratai által 
is felerősítve -  egyre nagyobb nemzetközi felháborodás követte. Ezek közül Lev Tolsztoj és 
a norvég Nobel-díjas író Björnstjerne Björnson megnyilatkozásai váltották ki a legnagyobb 
visszhangot. Björnson A Hír című fővárosi lapnak 1907. szeptember 17-én a következő le
velet jutatta el: „Gyermekkorom óta szerettem és csodáltam a magyart, de később, amikor 
közelről láttam Ausztriában, és fölvilágosítottak, micsoda igazságtalanságokat követnek el 
a magyarok a velük egy államközösségben élő népeken, -  meggyűlöltem a magyar soviniz
must. Azt hiszem, Magyarországon kívül nincs senki, aki nem ugyanígy érez. Azt hisszük, 
ez az igazságtalanság előbb-utóbb szerencsétlenségbe dönti Magyarországot.”123 Ehhez az író 
a müncheni März című folyóiratban még azt is hozzátette, hogy „a magyarok egy kicsiny, 
hétmilliós szigetecskét alkotnak idegen fajok tengerében. Most elnyomni kezdik azon fajok 
részeit, amelyekkel egy államban élnek. Ilyen értelmetlen módon akarnak megerősödni. És 
egyidejűleg ellenségesen kezdenek viselkedni szövetségeseikkel szemben; ilyen ostoba módon 
akarják biztosítani jövőjüket.”124 Jellemző módon A Hír szerkesztője azt a megjegyzést fűzte

123 A levelet közli Kemény G. Gábor: Iratok... I. m. 110-11. p.
124 Uo. 115. p. Björnson túlzásait Mocsáry Lajos is visszautasította, nevezetesen hogy kritikáját lehetőleg ne 

a magyar nemzet egészével, hanem Apponyival szemben fogalmazza meg. Uo. 116. p.
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a levélhez, miszerint ’bele kell nyugodnunk, hogy politikánkat ezentúl csak magunknak, és 
nem a külföldnek csináljuk’, továbbá a lap legfontosabb problémája az volt, hogy megtalálja 
Björnson esetleges informátorát. A századfordulóra beérett tehát az, amire Mocsáry Lajos 
már az 1860-as években figyelmeztette a magyar politikai osztályt, nevezetesen ’kizárólagos 
uralmunk tarthatatlanná vált, vágjunk tehát minél jobb arcot a jogok megosztásához’. Ezt az 
egyszerű igazságot azonban a magyar politikai osztály képtelen volt felfogni.

S hogy meddig mentek el a nemzetiségi törvény tagadásában, a nemzetiségi törekvé
sek meg nem értésében, a helyzet totális félreértésében, továbbá az ostoba sovinizmusban 
a magyar politikai elit egyes tagjai, nos, arra szolgáljon illusztrációul a Függetlenségi Párt 
másodvonalához tartozó Baloghy Ernő példája. Baloghy a századforduló után könyvet írt 
a nemzetiségi kérdésről, amelyben különös figyelmet fordított az 1868-as nemzetiségi tör
vényre.125 Baloghy szerint Magyarországot mindenekelőtt a nemzetiségi törvény, Deák 
’kényelmes, szemet hunyó, bátortalan, a nemzetiségieket simogató’ politikája tette tönkre. 
„Ebben a törvényben -  írta Baloghy -  meg van védve a nemzetiségi érdekcsoportok nyel
ve, de nincs megvédve a magyar nyelv, meg van védve a felekezetek, de nincs megvédve 
a magyar állam.”126 Ezzel szemben ő -  a magyar ember jellemével összhangban lévő -  nyílt, 
megalkuvás és kompromisszumok nélküli soviniszta politikát ajánlotta: „Azért élünk de
centralizált életet, azért nincs magyar nemzeti élet, mert nem vagyunk a magyar kultúra 
sovinisztái. Ha azok lennénk, úgy már rég megtermett volna a valóságos politikai, nemzeti 
egység, a magyar nemzeti élet -  ami itt Magyarországon nem lehet senkinek az útjában -, 
már rég leszámoltunk volna a széthúzó törekvésekkel, már rég belátták volna nemzetiségi 
érdekcentrumaink az ő küzdelmük meddőségét, s már rég megértették, megszerették vol
na az egységes kultúra áldásait. Gyámoltalan politikánkkal mi magunk adunk nekik tápot 
a fészkelődésre, mi növeljük az étvágyukat, mi adunk anyagot arra, hogy magukat másoknak 
képzeljék, mint amik. A nyelvi elválasztó vonal megszüntetésére csak egy eszközünk volt, 
van és lesz -  és ez a kötelező magyar nyelvű állami népoktatás -, eltörlésével mindenféle 
felekezeti iskolának.”127 Baloghy elszörnyedve idézte azt a statisztikát, miszerint az elemi is
kolák egynegyedében, több mint 3000-ben teljességgel ismeretlen a magyar nyelv oktatása. 
Ügy vélte, hogy szakítani kell az eddigi hazug és hipokrita magatartással és nemzetiségi po
litikával, amely csak a ’zsebében merte az öklét mutogatni’, és csak kerülő úton mert hozzá
nyúlni a magyar nemzeti élet megteremtéséhez. De szerinte ugyanilyen hazug és hipokrita 
politikát folytatnak a hazai nemzetiségi politikusok is, akik ünnepi alkalmakkor kinyilvá
nítják ragaszkodásukat a Szent István-i állam egységéhez és szuverenitásához, egyébiránt 
pedig annak szétrombolásán munkálkodnak. De mivel indokolta és igazolta Baloghy egy 
ilyen ’öntudatos, nyílt és bátor’, a magyar nemzeti egységet megteremtő politika és kultúr
harc szükségességét? Természetesen történeti érvekkel, Magyarország földrajzi egységének 
ideájával, valamint a magyarság szupremáciájának tanával, továbbá a hazai nemzetiségek 
kultúrájának alacsonyabb fokával. Baloghy szerint a magyar géniusz -  kedvenc szavával: 
primordium -  teremtett államot és kultúrát a Kárpát-medencében, de őseinket sajnálato
san -  tette hozzá -  ez az erő túlzottan elbizakodottá tette, s bár nem nyomták el az itt talált

125 Baloghy Ernő: A magyar kultúra és a nemzetiségek. Budapest, 1908, Deutsch Zsigmond.
126 Uo. 237. p.
127 Uo. 238-239. p.
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Hódoló küldöttség Bécsben báró Hazai Samu és Ghillány Imre vezetésével. 1915. szeptember (mnm  tf)

őslakosságot, de alapvetően nem törődtek velük, ’semmibe vették őket’, következésképpen 
elmulasztották a beolvasztás áldásos tevékenységét elvégezni. A hazai nemzetiségek ezzel 
szemben nem voltak ’életképes primordiumok’. „A mi nemzetiségeink -  írta -  faji, nyelvi 
érdekcsoportok, és így önálló kultúrfeladatra képtelenek, önálló evolúcióra alkalmatlanok, 
amit bizonyít különített állapotukban maradásuk folyományaként jelentkező s a magyar 
fajéhoz hasonlítva aránytalan intellektuális visszamaradásuk.”128 A hazai szerbekről azt 
mondta, hogy államot képtelenek létrehozni, ezért ’nem szabad őket magukra hagynunk’. 
A román kultúrát magyarok segítették elő, s a román hősök nem a kultúra áldásos művei
ben voltak nagyok, hanem a ’harag, gyűlölség, izgatás és lázítás véres munkájában’. A szlo
vákokról pedig egyszerűen azt állapította meg, hogy ’tót nemzeti kultúra nem volt, nincs 
és nem is lehetséges’. Baloghy mindebből azt a -  nevezzük talán sajátos -  következtetést 
vonta le, hogy a magyar primordium életjoga és egyben kötelessége, hogy a nemzetiségek 
számára közös és egységes célt jelöljön ki, boldogulásukról gondoskodjon, s kiragadja őket 
’kultúrközönyükből’. Végül pedig -  fordul érvelése tragikusból komikussá -  szerinte ezek
nek a csoportoknak egyszerűen nincs joguk a magyar kultúrát visszautasítani.

128 Uo. 37. p.
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A Magyar Társadalomtudományi Szemle szerkesztője, a kiváló zoológusprofesszor Apá- 
thy István is az egységes magyar nemzetet tartotta a legfontosabb elérendő célnak. Baloghy- 
val ellentétben azonban ő -  biológiai törvényszerűségekre hivatkozva -  károsnak nevezte az 
etnográfiai, nyelvi és kulturális egyformaságot. A nemzeti egységet ő a lélek magyarságában 
és a magyar sorsközösségben találta meg, szerinte ugyanis a hazai nemzetiségek évszázadok 
alatt részeivé váltak ennek a magyar léleknek és magyar sorsközösségnek. A közös magyar 
haza szolgálata azonban nem kívánja meg az egységes kultúrát vagy az egységes nyelvet. 
„Legyen ezentúl is mindig, ezentúl még inkább, mint valaha -  mint írja -, székely a székely, 
csángó a csángó, kalotaszegi a kalotaszegi; és maradjon meg szásznak a szász és oláhnak az 
oláh is, ha megvan benne a léleknek az a magyarsága, melynek a mi nemzetiségeink haj
dan annyi fényes példáit adták.”129

A POLITIKAI NEMZET KRITIKUSAI ÉS A NEMZETÁLLAM ILLUZIONISTÁI

Baloghy Ernő és Apáthy István munkássága már elvezet bennünket az egységes politikai 
nemzet ideájától a nemzetállami tervezgetésekhez. A magyar alkotmány- és jogtörténész
iskola tagjai (Beöthy Ákos, Ferdinandy Gejza, Hajnik Imre, Kuncz Ignác, Timon Ákos, Tró- 
csányi Móric) az eötvös-deáki politikai nemzet koncepcióját a magyar államot a magyar 
nemzettel teljes mértékben azonosító egységes nemzetállami elképzeléssel kísérelték meg 
felváltani. Az iskola tagjai ennek érdekében egy egész közjogi historizáló rendszert építettek 
ki. Ez a nézetrendszer két alappilléren nyugodott. Egyrészt az állam és nemzet azonosságá
nak ideáján, amint azt Kuncz Ignác megfogalmazta: ’az államban a nemzeten kívül substan- 
tialiter nincs semmi’, azaz „az állam nem a nemzet dolga, hanem az állam maga a nemzet; 
az államalany maga a nemzetalany; vagyis az állam nem rés populi (nem az atomisztikus 
sokaság tulajdona), hanem persona populi (maga a nép mint szuverén etikai személy).”130 
Másrészt lényeges része volt ennek az elméletnek a magyar nemzetállam ezeréves mítosza. 
Ferdinandy Gejza megfogalmazásában: „A magyar állam egy ezer év előtt egyéniségének 
öntudatára ébredt szabad nemzetnek alkotása, tehát már keletkezése pillanatától fogva nem
zeti állam, azaz a magyar nemzetnek az általa elfoglalt területen önmagát szervező külső 
hatalmi megnyilatkozása.”131 Az államnak és a nemzetnek ilyetén összekapcsolása szükség
szerűen vetítette vissza a modern nemzetfogalmat a távoli múltba, s tette azt időtlenné. En
nek megfelelően Timon Ákos például arról beszélt, hogy a honfoglalók egységes nemzeti 
jogrendet alkottak, továbbá a magyar ősállam alapját a nemzeti kötelék alkotta, sőt mi több, 
honfoglaló őseink kötelesek voltak a nemzetgyűlésen (!) megjelenni.132 További képtelen
ségekhez vezetett, hogy az iskola néhány tagja a nemzetet a saját egyéniségének tudatára

129 Apáthy István: A nemzetalkotó különbözésről általános fejlődéstani szempontból. Pécs, 1908, Taizs József 
Könyvsajtója, 20. p.

130 Kuncz Ignác: A nemzetállam tankönyve. 3., bőv. kiad. Kolozsvár, 1902, Stein János, III—IV. p. Az állam és 
nemzet teljes azonosságának tanát az iskolán belül néhányan vitatták. Lásd például Ferdinandy Gejza: 
A királyi méltóság és hatalom Magyarországon. Közjogi tanulmány. Budapest, 1895, Kilián Frigyes, 19. p.

ni Ferdinandy: A királyi méltóság... I. m. 66. p.
132 Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. 6. kiad. 

Budapest, 1919, Grill Károly, 51-56. p.
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ébredt, és azt érvényesíteni törekvő néppel azonosította, s az így a közös nevezőre hozott 
magyar állam -  magyar nemzet -  magyar nép már végképp ellentmondott a politikai nem 
zet koncepciójának és az eötvös-deáki intencióknak, s immár a valóságtól teljes mértékben 
elrugaszkodott. Ebből az alapvetően historizáló szemléletből fakadtak a közjogi iskola to
vábbi tételei, a királyi hatalom korlátolt és átruházott természetének eszméje; az úgynevezett 
charta-alkotmányokkal szemben a történeti magyar alkotmány felsőbbrendűségének ideá
ja; a magyar szupremácia tana; csak az angollal egybevethető kifejlett államiság gondolata, 
amely egyrészt indokolta a Béccsel szembeni önállóság követelését, másrészt a nemzetiségek 
feletti uralmat; végül pedig annak hangoztatása, hogy a magyar állam elsődleges feladata 
az ’államalkotó magyar nemzet aspirációinak megvalósítása.

Ez a közjogi iskola dolgozta ki a Szent Korona tanát is, azaz a király és a nemzet kö
zött megosztott közhatalom eszméjét.133 A Szent Korona (sacra Regni Corona) tana sze
rint a korona egész testének (totum corpus) részei a király és a nemzet, amelyek egymástól 
eltérő jogkörrel bírnak, de vannak olyan jogok -  a középkorban a birtok- és nemesség
adományozás, a modern korban az állampolgári jogok -, amelyek jogforrása nem a király 
vagy a nemzet, hanem maga a Szent Korona. „Midőn ilyképpen a Szent Korona közjogi 
fogalma, személyisége -  írja például Timon Ákos -, vagy ami ezzel egyet jelent, misztériu
ma kifejlődik, ez képezi az állami szervezet talpkövét, kiindulási alapját. Az állami élet és 
szervezet minden egyes tényezője közvetlen kapcsolatba lép a Szent Koronával, s attól nye
ri éltető erejét. Egyfelől minden jognak és hatalomnak kútforrása a Szent Korona, másfelől 
az összesség, az állam érdekében teljesítendő szolgálatok a Szent Korona felé irányulnak, az 
ország lakói kivétel nélkül a Szent Korona hatalma alatt állanak.”134 Mivel a Szent Korona 
hatalma a király és a nemzet között megosztott közhatalom, következésképpen a törvény
hozó hatalmat a magyar nemzet a királlyal együtt gyakorolja. A magyar szuverenitás forrása 
ebből az elképzelésből fakadóan nem a király, de nem is a magyar nemzet, hanem e kettő 
által közösen alkotott Szent Korona. Ezt a kölcsönösséget fejezi ki a koronázás (a nemzet 
elismeri a király jogosultságát a hatalom gyakorlására), illetve a koronázási eskü (a király 
alkotmánybiztosító nyilatkozatot tesz a nemzetnek). Az iskola egyik elismert tagja, Kmety 
Károly a Szent Korona tanát összekapcsolta Magyarország államterületének oszthatatlan
ságának és sérthetetlenségének tanával, magyarul a területi integritással, továbbá a magyar 
nemzetállam eszméjével. Közjogi kézikönyvében ugyanis azt fejtegette, hogy Szent István 
koronája a nemzet és állam teljes egységének jelképe, továbbá a Szent Korona jelképezi 
a ’nemzetté szervezett magyar népet’.135 Ez a megfogalmazás semmi kétséget nem hagy 
afelől, hogy Kmety a magyar nemzetet azonosította a magyar néppel. S abban reményke
dett, hogy „a megadott szabadság állami életre neveli, a hazához fűzi az etnográfiai, gaz
dasági és kulturális viszonyok szerint legkülönbözőbb népelemeket; az egyenlő szabadság 
egyenlő tiszteletet és vonzalmat kelt azon államiság iránt, mely azon szabadságot elismeri 
és oltalmazza.”136 De arról már bölcsen hallgat, hogy mit is vár el ténylegesen a hazai nem

133 A kifejezés Hajnik Imrétől származik. Lásd Hajnik Imre: Egyetemes jogtörténet a középkor kezdetétől 
a francia forradalomig. Középkor. 5., jav. kiad. Budapest, 1900, Eggenberger, 234-237. p.

134 Timon: Magyar alkotmány- és jogtörténet... I. m. 517. p., 1919, Grill Károly, 51-
135 Kmety Károly: A magyar közjog kézikönyve. Budapest, 1900, Politzer Zsigmond, 5. p.
136 Uo. 6. p.
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zetiségektől, pusztán hűséget a magyar államhoz, netán a hivatalos magyar nyelv elsajátí
tását, vagy még ennél is többet, a teljes beolvadást? Ezekre a nemzetstratégiai és politikai 
kérdésekre azonban közjogi választ már aligha lehetett adni.

A publicista Beksics Gusztáv -  bár maga is a magyar közjog kitűnő ismerője volt -  első
sorban nem a múltban és a jogi paragrafusok között kereste az utat a magyar állam nemzet
állammá alakítására. A magyar közjogot szilárd bázisnak gondolta, de politikai éleslátása 
és kétségkívül meglévő műveltsége azt súgta neki, hogy a jog önmagában kevés, a nemzet
közi viszonyok kedvező alakulása, továbbá tényleges politikai hatalom és a gazdasági erő 
nélkül a magyar nemzetállam ideája pillanatok alatt semmivé válhat. Beksics -  mint azt az 
alábbiakban látni fogjuk -  tagadhatatlanul légvárakat épített, mégis döntően különbözött 
a magyar politikai elit nagyszámú ködevőitől abban, hogy az ő munkái minden esetben az 
európai politikai viszonyok reális, vagy legalábbis annak látszó elemzéséből indultak ki, 
s állításait legtöbb esetben történeti érveléssel, valamint hiteles demográfiai, statisztikai 
adatokkal és táblázatokkal támasztotta alá. Mégis logikusan felépített, racionális érvekkel 
megtámogatott gondolatrendszere ingoványra épült. Beksics gondolatait ugyanakkor nehéz 
lenne rendszerbe foglalni. Ellenállnak ugyanis a rendszerré alakításnak, mivel könyvei
nek és cikkeinek nagy része sokkal inkább aforisztikus gondolatok gyűjteménye, mintsem 
egy-egy téma rendszeres kifejtése. Ezen túl még a publicistákra oly jellemző szélsőségesség 
is uralja írásainak nagy részét. Egyszer a túlzott önbizalom árad szavaiból, például amikor 
arról értekezik, hogy „amely faj [jelen esetben a magyar -  Gy. /.] nemcsak államalkotó, 
nemcsak a legműveltebb és legvagyonosabb, hanem egyszersmind legszaporább faj, az hó
dításra, túlnyomó terjeszkedésre, s beolvasztásra van hivatva”.137 Máskor pedig a magyarság 
végveszélybe kerüléséről és a nemzethalálról vizionál. Egyszer a hitbizományok eltörlése 
mellett érvel, később azokat védi mint a magyarság megmentésének utolsó bástyáit.

Beksics számára az egyik szilárdnak, öröknek és mozdíthatatlannak hitt pillér az 1867- 
ben létrejött dualizmus rendszere volt. Ő ugyanis -  úgy is, mint Deák Ferenc és báró Ke
mény Zsigmond tanítványa -  a kiegyezést, az Osztrák-Magyar Monarchiát, ’Deák Ferenc 
és Ferenc József közös nagy politikai alkotását’ megbolygathatatlannak látta, s arról vizio
nált, hogy az európai politikai változások, a háborúk és a válságok mind-mind hozzájárul
nak a dualista rendszer ’állandó, sőt végleges megszilárdulásához’.138 Meg volt arról győ
ződve: a Habsburgok uralta dualista rendszernek, valamint a magyarságnak az a történeti 
hivatása, hogy a pánszlávizmussal és a pángermanizmussal szemben ellensúlyt képezzen, 
ezek ellentéteinek kibékítésén munkálkodjon, továbbá közöttük önálló kulturális és politi
kai zónát alakítson.139 Ezt a szerepét azonban -  vélte -  a Monarchia centralizált államként 
nem tudná betölteni, hiszen akkor folytonosan külügyi kalandokba és hódító háborúkba 
keveredne, de a Monarchia nem lehet szerinte föderatív szerkezetű állam sem, hiszen ak-

137 Atticus [Beksics Gusztáv]: Új korszak és politikai programja. Budapest, 1889, Athenaeum, 105. p.
138 Beksics dualizmusértelmezéséhez lásd A dualizmus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. 

Budapest, 1892, Athenaeum; A dualisztikus monarchia. Sepsiszentgyörgy, 1896, Jókai Nyomda; és Köz
jogunk és nemzeti törekvésünk. Budapest, 1903, Athenaeum című munkáit.

135 Ezt a gondolatot Apponyi fejlesztette tovább. Lásd gróf Apponyi Albert: Magyarországnak és a rovására 
megnagyobbodott államoknak történelmi hivatása. In Igazságot Magyarországnak. A trianoni békeszer
ződés következményeinek ismertetése és bírálata. Budapest, 1928, Magyar Külügyi Társaság, 3-18. p.
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Bál a királyi udvarban. Előtérben Bánffy Dezső, Berzeviczy Albert, József főherceg,
Auguszta főhercegnő és Jókai Mór. 1896 (MNM TF)

kor képtelen lenne minden akcióra, s az előbbiekben említett kiegyenlítő és egyensúlyozó 
szerepét sem tudná betölteni. „A dualizmus -  mint írja -  azon forma, mely egyedül felel 
meg az Osztrák-Magyar Monarchia létérdekeinek és feladatainak. A kettős államrendszer 
képesíti ezt a monarchiát hatalmas erők kifejtésére, s mégis kényszeríti a külügyi kalandok
tól való tartózkodásra, s eltiltja azon szereptől, hogy akár -  múltjának hibás tradícióihoz 
képest -  nyugaton, vagy akár missziójának valódi útján, keleten hódítólag lépjen fel.”140 Ügy 
látta tehát, hogy a szlávok és egyéb népek ’faji partikularizmusa’ szerencsés elhelyezkedést 
talált a helyi viszonyok kereteiben, s ez a partikularizmus soha többé nem támad az oszt
rák állam és a Monarchia léte ellen, következésképpen a dualizmus rendszere nem provi
zórium és nem kísérlet, hanem állandó forma’.

Beksics tehát mind politikai-hatalmi, mind pedig gazdasági szempontból nélkülözhetet
lennek ítélte a Monarchiát, hazánkat pedig e támasz és hátvéd nélkül önálló és tartós életre 
alkalmatlannak tartotta, legalábbis a Szent Istváni-i államhatárok között. Ezeket a többé- 
kevésbé igaz helyzetértékeléseket azonban nem követte nála reális célkijelölés, sokkal in
kább teljesíthetetlen vágyálmok és irracionális tervek uralták gondolkodását. Ő ugyanis 
a magyar politika számára egy kettős célt fogalmazott meg: egyrészt a magyar elem súlyá
nak növelését Béccsel, másrészt a hazai nemzetiségekkel szemben. Másképp fogalmazva, 
szerinte a magyar politikai elit nem elégedhet meg sem a Monarchia irányításában addig

140Beksics: A dualisztikus monarchia... I. m. 15. p.
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játszott szerepével, sem pedig a magyar államban élvezett hegemón helyzetével, a végső célt 
ugyanis Beksics a dualizmus rendszerébe ágyazott magyar nemzetállam megteremtésében 
látta. „Egységes osztatlan állam -  írja például 1891-ben -, egységes osztatlan nemzet: ez 
a kiindulási pont, törekvéseink célja, tetteink szabályozója. Ez a kategorikus imperatívusz, 
melynek minden reformunk alá van vetve.”141 Ezen a ponton Beksics egyértelműen elru
gaszkodott, nemcsak a valóság talajáról, hanem tanítómesterei, Deák Ferenc és Kemény 
Zsigmond elgondolásaitól és útmutatásaitól is.142 S azt is világosan kimondta, hogy a magyar 
politikai elit liberalizmusa csak addig terjedhet, amíg a nemzeti érdekek sérelme nélkül tudja 
ezeket az elveket képviselni. A XIX. század nyolcvanas-kilencvenes éveiben még meg volt 
arról győződve, hogy a magyar érdek és a liberalizmus kéz a kézben járnak, ’szolidárisak 
egymással’, de már ekkor is figyelmeztetett arra, hogy ha liberalizmus és a nemzeti érdekek 
ellentétbe kerülnének egymással, akkor a magyar politikusok ’minden fontolódás nélkül 
föláldoznák az előbbit az utóbbinak oltárán. S egy másik munkájában pedig azt fejtegette, 
hogy jaj lenne a magyar fajnak, ha bebizonyosodnék, hogy a liberalizmus ellentétben van 
életérdekeivel’.143 S azért sem került e kettő ellentétbe Beksics szemléletében, mert úgy látta, 
hogy a liberalizmus képviseli a haladást, a kultúrát, s magyarság legfőbb hivatásainak egyi
ke éppen az, hogy ’magába felvéve és áthasonítva’ a nyugati kultúrát, e kultúra fényét Kelet 
népei felé kisugározza.144 Abban is különbözött Beksics a korszak pánszláv veszélyektől ret
tegő politikusaitól és publicistáitól, hogy ő elsősorban nem a szlávok számbeli fölényétől, 
valamint katonai erejétől, a ’polgáriasuk Nyugatot letipró barbár Oroszországtól’ tartott, 
hanem attól, hogy egyszer csak a pánszlávizmus a kard helyett a tollat kezdi forgatni, s a 
nyugati civilizáció helyébe a szláv valláson és kultúrán alapuló civilizációt teszi. A civilizá
ciót, a kultúrát tehát mindennél fontosabbnak gondolta, mivel Magyarország szerepét és 
hivatását ennek a kultúrának a védelmében és terjesztésében látta. S valósággal rettegett 
attól, hogy a magyarság ezt a viszonylagos kulturális fölényét elveszíti.

Van azonban egy másik lényeges különbség is, amely elválasztja Beksics Gusztávot a kor
szak más légvárépítőitől. S ez a magyar társadalom fejletlenségének és gyengeségének a felis
merése. A kortárs politikusok és publicisták többsége ugyanis, ha egyáltalán angol-magyar, 
francia-magyar, német-magyar összehasonlítást tett, akkor rendszerint a magyarokat hoz
ta ki győztesnek. Beksics is gyakran élt az angol-magyar párhuzamos fejlődés -  egyébként 
jórészt illúziókra épített -  tézisével. Már 1881-ben, regényes útirajzában is arról értekezett, 
hogy az angol és magyar géniusz között sok közös vonás van (alkotmányunk keletkezése, 
parlamentáris szellemünk, szabadságszeretetünk stb.). De már ekkor megjegyezte, hogy 
a magyar társadalom egyáltalán nem hasonlít a fegyelmezett, munkás, józan, takarékos, va- 
gyongyűjtő és erkölcsös angol társadalomhoz. „Társadalmunknak -  mint írja -  oly szilárd
nak és fegyelmezettnek kell lennie, minő az angol társadalom. Csak ily alapon létrejött erős,

141 Beksics Gusztáv: Közigazgatásunk reformja és nemzeti politikánk. Budapest, 1891, Grill, 156. p.
142 Beksics Deák- és Kemény-képéhez lásd A magyar doctrinairek. Csengery Antal, B. Eötvös József, B. Ke

mény Zsigmond, Szalay László, Trefort Ágoston. Budapest, 1882, Rudnyánszky; valamint Kemény Zsig- 
mond, a forradalom s a kiegyezés. Budapest, 1883, Athenaeum című munkáit.

143 Beksics Gusztáv: A democratia Magyarországon. Budapest, 1881, Rudnyánszky, 72-73. p. Ugyanerről 
lásd még uő: Legújabb politikai divat... I. m. 11-13. p.

144 Censor [Beksics Gusztáv]: Társadalmunk és nemzeti hivatásunk. Budapest, 1884, Zilahy Sámuel, 8. p.
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szabad társadalmon épülhetne fel az erős, szabad Magyarország.”145 Ezért -  s ez a lényeges 
különbség közte és a kortárs publicisták döntő többsége között -  minden lehető fórumon 
kiállt a folyamatos és állandó gazdasági és társadalmi reform mellett. A függetlenségpárti 
ellenzéket is elsősorban azért bírálta, mert úgy látta, hogy a kiegyezést ellenzők a képzelt 
közjogi sérelmek ürügyén elvonják a magyarság tetterejét sokkal fontosabb területekről. 
Az uralkodó közjogi felfogással szemben, amely -  mint azt az imént láttuk -  egyenlőséget 
igyekezett tenni a magyar állam, illetve a magyar nemzet és társadalom között, Beksics vi
lágosan felismerte a kettő különbözőségét, továbbá a magyar társadalom szervezetlensé
gét, tehetetlenségét és töredezettségét, sőt kasztosodásra való hajlamát. Beksics jó szemmel 
vette észre azt is, hogy Magyarországon a birtokos köznemesség játssza azt a szerepet, amit 
Franciaországban a tiers état, Angliában a middle class, de az azonosságokon kívül a nem 
jelentéktelen különbségek sem kerülték el figyelmét.

Úgy látta, hogy a magyar társadalom csak akkor felelhet meg feladatainak, ha jelentősen 
megerősödik. Jobb lenne -  vélte - , ha magától erősödne meg, de ha erre nem képes, akkor 
a magyar államnak kell a magyar nemzet segítségére sietnie. Szerinte ugyanis a magyar ál
lamiság a kiegyezésig cél volt, azóta azonban eszközzé vált, mindenekelőtt a magyar nem
zet kifejlesztésének és megerősítésének eszközévé. De azzal is tisztában volt, hogy mindent 
a magyar államtól sem várhat. Egy helyütt azt írja például, hogy hasztalan épít iskolát iskola 
után Trefort Ágoston, s hasztalan erőskezű Tisza István, ha a magyar társadalom mind
ezt tétlenül szemléli. De mit is értett Beksics tétlenségen? Szerinte mit kellett volna tennie 
egységes magyar társadalom híján a magyar társadalmi osztályoknak? A kérdésben benne 
van a válasz egyik fele, nevezetesen egyesülni, mindenekelőtt egységes társadalommá válni, 
továbbá a nemesi és a polgári származású középrétegekből erős középosztályt létrehozni. 
Másrészt felvenni a harcot a nemzetiségi erőkkel. Úgy látta ugyanis, hogy a nemzetiségi tö
rekvések társadalmi téren fogják meglepni és lekörözni a magyar társadalmat, s ahol a ma
gyar állam keze nem védheti meg a magyarságot, ott a jövőben szükségszerűen következik 
be a politikai csatavesztés. Beksics ebből a szempontból majd minden társadalmi osztályt 
szemrevételezett és élesen bírált. A nemesi származású középosztályról azt állapította meg, 
hogy bár nincs hatalmasabb agy egy táblabíró fejénél, de sajnálatosan a ’külső méret nagy
sága sok esetben az elzsírosodás következménye’, továbbá, hogy bár a ’hatalmas boltozat 
alatt kényelmes lakása lehetne a gondolatnak’, de mégsem születnek a magyar középosztály 
fejében nagy dolgok.146 A magyar táblabírók gondolkodása -  s ezen a ponton Beksics már 
az ugyancsak sikamlós nemzetkarakterológia területére tévedt -  egyfelől logikai és induktív, 
másfelől lassú és lusta, értelme a ’tiszta, derült napé’, szemben a német értelem ’ábrándos 
holdfényével’. S a magyar dzsentri és értelmiség lustaságát és élvhajhászását sem felejtette el 
felemlegetni. „Nemzetközi kongresszusokon, tudósok gyűlésein- mint írja -, oroszok, sőt 
románok mindig jelen vannak, ott szerepet visznek. Mi magyarok nem szerepelünk sehol, 
csak ebédeket eszünk és áldomásokat iszunk itthon. Most már pezsgővel öntjük le a zsírt,

145 Beksics Gusztáv: A szabadság országa. Rajz az angol társadalmi életből. Budapest, 1881, Aigner, 251- 
252. p. A magyar és angol társadalomfejlődés különbségeinek történeti okairól lásd uő: A democratia 
Magyarországon... I. m. passim.

‘“ Beksics: Társadalmunk... I. m. 38. p.
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de a zsír, mégis zsír. Tudományunkat nemcsak a nemzetközi verseny terén fel nem léptet
jük; még itthon sem igen élénk köztünk a verseny.”147

Beksics ennek megfelelően nem is a dzsentritől, a táblabírók seregétől várta a magyar 
polgári középosztály megszervezését, hanem magától a polgárságtól. Egy írásában arról ér
tekezik, hogy csak a városi polgárság segítségével teremthetjük meg a nemzeti középosztályt, 
ugyanis csak ez a réteg viheti be a középosztályba a munka szeretetét és megbecsülését; s csak 
akkor lesz nemzeti középosztályunk, ha a szerzett vagyonnak legalább akkora becsülete lesz, 
mint az öröklöttnek, s ha a gőgös arisztokratikus szellemet felváltja a munkára alapozott pol
gári szellem. Beksics tehát a magyar nemzeti középosztály kialakulását a dzsentri és a pol
gárság összeolvadásától várta, de úgy, hogy annak mentalitása semmiképpen se a dzsentrit, 
hanem a polgárit kövesse. Ebből is látható, hogy Beksics óhajtott reformjai mind gazdasági 
(az Alföld kertgazdasággá alakítása, csatornák építése, birtokreform, erdőgazdálkodás stb.), 
mind kultúrpolitikai (a kulturális fejlesztések súlypontjának áthelyezése a nemzetiségi vidé
kekről a központi régióba), mind pedig közigazgatási téren (a megyei autonómiát erősítő, ún. 
municipialistákkal szemben az állam szerepének növelése, a városi autonómiák szélesítése 
stb.) a magyar nemzeti társadalom megerősödését, s ezen keresztül a végső célt, a magyar 
nemzetállam megszilárdulását szolgálták.148 Beksics a parasztságra sem tudott más szem
mel tekinteni, csakis az egységes magyar nemzetállam szempontjából, hiszen úgy véleke
dett, hogy a magyar parasztság szaporaságá nélkül nem hódítható vissza az ország területe. 
Másrészt a parasztság -  mint írja -  „midőn az önmagára szabott keserves nélkülözésekkel és 
túlfeszített munkaerővel terjeszkedik a földbirtokban, a nemzeti eszme, a magyar nemzeti 
állam számára dolgozik, küzd, sanyarog és szenved. A benne rejlő faji erők hatalmának en
gedelmeskedik, de mégis a nemzeti ügyet juttatja diadalra.”149 Tehát már a XIX. század végén 
megjelent az a gondolat -  amely majd csak később a XX. században lett több ideológia sark
köve is -, miszerint a magyarság megmentője és utolsó mentsvára a magyar parasztság.

A Beksics-féle nemzetállami víziónak az útjában azonban ott álltak a hazai nemzetiségek. 
Ennek megfelelően a nemzetiségi kérdés szükségszerűen került gondolkodásának előterébe. 
Beksics különbséget tett a politikai és a nyelvi asszimiláció között. Úgy látta, hogy bár a ma
gyarok sikertelenek voltak a nemzetiségek nyelvi asszimilálásában, de sikeresek a politikai 
asszimilációban. Politikai szempontból asszimiláltaknak tekintette az erdélyi szászok kivé
telével a hazai németséget, a zsidóságot, a vendeket, a ruténeket, a szerbek nagyobb részét 
és a szlovákokat. Egyedül a hazai románság két és fél milliós tömbjét nem tartotta politikai 
szempontból asszimiláltnak. Beksics tehát politikai asszimiláción valami olyasmit értett, 
hogy ezek a népek nem ellenségesek a magyar állammal szemben, ’a magyar fajjal éreznek 
együtt’, támogatják a magyar nemzeti törekvéseket, továbbá elutasítják a nemzetiségi izga
tást’. S a beksicsi politikai asszimiláció fogalmának határozottan volt egy kulturális aspek
tusa is, nevezetesen úgy látta, hogy bármiféle jövőbeli asszimiláció előfeltétele hazai nem
zetiségeink saját kultúránkkal való megkötése’.150 Ezt annál is inkább könnyebb feladatnak

147 Uo. 41. p.
148Beksics: Közigazgatásunk reformja... I. m. passim.
149 Beksics Gusztáv: A magyar fa j terjeszkedése és nemzeti konszolidációnk, különös tekintettel a mezőgazda

ságra, birtokviszonyokra és a népesedésre. Budapest, 1896, Athenaeum, 65. p.
150Beksics: Társadalmunk... I. m. 17. p.
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ítélte -  egyébként tévesen mivel meg volt arról győződve, hogy a Kárpát-medencében 
nem létezik más kifejlett kultúra csak a magyar, következésképpen a magyar kultúra hiva
tása, hogy kizárólagos magyar civilizációt teremtsen, s ezt közvetítse a hazai nemzetiségek 
felé.151 Ez azonban az igazi probléma megkerülését jelentette, továbbá a valóság negligálá
sát, de ezt Beksics egyben erkölcsi felmentésnek is tekintette az asszimiláció végigvitelére. 
Ügy vélte ugyanis, hogy a magyarságnak kötelessége -  hasonlóan ahhoz, amit a franciák 
és az angolok egy-két évszázaddal korábban a saját országukban véghezvittek -  az egységes 
magyar nemzet és társadalom létrehozása. Beksics persze leginkább a természetes asszimi
lációban bízott, a magyarság ’propagatív erejében’, továbbá a városok asszimiláló hatásában. 
De itt nem állt meg, ugyanis -  bár az erőszakos nyelvterjesztést és beolvasztást, mint kö
vetendő módszert elutasította -  az adminisztratív eszközök igénybevételét nem ellenezte. 
Abból a naiv és hamis feltételezésből indult ki, hogy Magyarországon az egységes magyar 
kultúra és nyelv elterjesztése kötelessége a magyar államnak és társadalomnak, s ez nem 
sérti nemzetiségeinket, sőt kifejezetten a javukra válik, mint ahogy Franciaország és Anglia 
más nyelvű népeinek is javára vált az egységes francia és angol nyelv és kultúra elsajátítása. 
Ezért helyeselte Csáky Albin és Bánffy Dezső iskolareformjait, a magyar nyelv kötelező ok
tatásának bevezetését, s ezért ellenezte a nem magyar nyelvű középiskolák engedélyezését. 
A századfordulóhoz közeledve azonban egyre inkább kénytelen volt beismerni a kudarcot, 
nemcsak a nyelvi, hanem a politikai asszimiláció területén is. „Miképp lehetne beolvasz
tani -  írja például 1905-ben -  egyhamar Árva, Liptó, Trencsén, Turóc stb. vármegyék tót- 
ságát, ahol a magyarság még 1900-ban sem érte el az 5 százalékot? Vagy miképp lehetne 
a közeljövőben beolvasztani Krassó-Szörény, Beszterce-Naszód, Fogaras, Hunyad oláhságát, 
ahol csak az utóbbi vármegyékben éri el a magyarság a 10 százalékot.”152 A helyes helyzet- 
felismerés után azonban Beksics nem volt képes kimondani az egyetlen lehetséges, ésszerű 
és tisztességes választ: sehogy. A körülmények átértékelése inkább arra ösztönözte, hogy 
még szigorúbb elvárásokat fogalmazzon meg a közoktatással szemben, ő ugyanis még in
kább fokozta volna a ’magyarság expanzitását’ és az iskolán keresztül történő asszimilációt, 
s a magyar állam és a magyar társadalom minden cselekedetét ennek rendelte volna alá, 
továbbá a cél elérése érdekében minden lehetséges eszközt: törvényt, kormányzati döntést, 
társadalmi szervezetet igénybe vett volna. Beksics tehát a magyarországi nemzetiségi kérdést 
csak valamilyen háborús logika alapján tudta szemlélni. Ami jó nekik, az szükségképpen 
rossz nekünk; Erdély Magyarország végvára, amelyet minden eszközzel meg kell védeni; 
ha Erdély elveszik, miként tartható meg Magyarország?; Erdélyt már csak fegyveres erővel 
tudjuk tartani; a Tisza-kormány sokat tett azért, hogy a városokat elvegye a nemzetiségektől; 
a román elem Erdélyben hódító, s nem a hódítás tárgya, beolvaszt és nem beolvad; Sep- 
siszentgyörgynek le kell győznie Brassót; Székelyföldet hatalmas ernyővé kell fejleszteni, 
hogy az erdélyi románságot elválassza Óromániától stb. -  az ilyen típusú mondatok tucat
jával idézhetők írásaiból.153 Még halála előtt egy évvel is arról fantáziáit, hogy a „20 millió

151 Az érvelést lásd Beksics: A dualizmus története... I. m. 295-302. p.
152 Beksics Gusztáv: Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Budapest, 1905, Franklin, 200. p.
153 Lásd erről részletesen Beksics Gusztáv: Magyar érdek Erdélyben. Cikksorozat a Székely Nemzetből. Sep- 

siszentgyörgy, 1885, Jókai Nyomda; uő: A nemzeti politika programja Erdélyben és a Székelyföldön. Bu
dapest, 1896, Athenaeum.
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magyarság, a beolvasztott és beolvasztandó nemzetiségekről nem is szólva, egyáltalán nem 
ábránd”.154 S posztumusz munkájában is, amelyben a magyar szabadelvű párt történetét dol
gozta fel, azt a kívánalmat fogalmazta meg, hogy a magyar nemzeti politikának a magyar 
centrumokból kell kiindulnia, s „lépésről lépésre előrehaladni a sötét nemzetiségi töme
gek felé, míg végre ezek is felbomlanak a kultúrái és gazdasági élet hatása alatt, s létesül az 
a nagy átalakulás, hogy a magyar nemzeti állam alapjai messze kiszélesednek, s az alapok 
végül a geográfiai határokkal esnek össze.”155 S ebben a kéziratban maradt művében a cél 
érdekében még egykori liberális illúzióival is leszámolt, amikor azt írta, hogy ’pusztuljanak 
a régi sablonok, s csak azt kell átvenni, illetőleg folytatni a múltból, ami a nemzeti politikára 
hasznos’, továbbá hogy régi mesterei Deák, Eötvös és Trefort terveit és gondolatait végleg 
el kell temetni. De miért is kell mindezt megtenni? Nem másért, mint egy érzelemért, egy 
csalfa ábrándért. „Mily nagyszerű -  írja -, mily kéjes gondolat azon nagy nemzetek közé 
tartozni, amelyek nemcsak bírják az öröklét és halhatatlanság biztosítékait, hanem diadal- 
útjuk végigvezet a földtekén.”'56

Beksicshez hasonlóan Grünwald Béla is a magyarság misszióját az egységes és erős nem
zetállam megteremtésében látta, mivel ő is úgy gondolta, hogy a Kárpát-medencében nem
zeti államot alkotni senki sem képes, csak mi’, de ő ezt a célt a közigazgatás államosításán 
(a megyék szerepének jelentős csökkentése, a centralizáció fokozása, a közigazgatás állami 
feladattá nyilvánítása, a tisztviselők központi kinevezése stb.) keresztül látta megvalósít
hatónak.157 Grünwald sokkal reálisabban ítélte meg a magyarság helyzetét, mint a korszak 
megannyi lunatikusa, amikor is arról értekezett, hogy a magyarság rég elvesztette expan
zív erejét, s befolyása már nem terjed ki az állam határáig, a magyar állam -  mint mond
ja -  „nagy nekünk, s úgy lityeg-fityeg rajtunk, mint megcsappant emberen a ruha, melyet 
kövér korában viselt”.158 Az azonban más kérdés, hogy ebből az alapvetően helyes helyzetfel
mérésből milyen következtetésre jutott. Ő ugyanis talán az egyik legharciasabb képviselője 
lett a magyar szupremácia mindenáron való fenntartásának, s ezt a korban szokásos -  a ha
zai nemzetiségek és a mai fül számára sértő -  érvekkel próbálta meg alátámasztani: a ma
gyarok számban felülmúlják a többi nemzetiséget, magasabb szellemi színvonalon állnak, 
nemesebb erkölcsi tulajdonságokkal rendelkeznek, történelmi jelentőségük a többiekkel 
össze sem vethető stb. A magyarok vezető szerepét tehát nem egyszerűen történeti adott
ságnak fogta fel, hanem sokkal inkább feladatnak, a magyarság történeti hivatása talán leg
fontosabb részének. „Nekünk jutott a feladat -  mondja például a Képviselőházban -, hogy 
mi magasabb fejlődésünkkel, fejlettebb irodalmunkkal felemeljük a nem magyar nemze
tiségeket, hogy őket egy magasabb egész részesévé tegyük.”159 A mai kor olvasóinak nehéz

154Beksics: Mátyás király... I. m. 232. p.
155 Beksics Gusztáv: A szabadelvű párt története. Budapest, 1907, Budapesti Hírlap, 11-112. p.
156Beksics Gusztáv: Turulmadár. In uő: Nemzeti akczió. Budapest, 1902, Athenaeum, 2. p.
157 Lásd erről Grünwald Béla felszólalását a Képviselőház 1879. február 19-ei ülésén. A z 1878. évi október 

19-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának naplója. 3. köt. Budapest, 1979, Pesti Könyvnyomda, 
85. p. A felszólalásra Kossuth Lajos is reagált, s viszontválaszában Grünwald pontosította, s kissé módo
sította eredeti álláspontját, meghirdetve az erős állam és az erős önkormányzat elvét. Lásd uő: Kossuth 
és a megye. Válasz Kossuth Lajosnak. Budapest, 1885, Ráth Mór, passim.

158 Grünwald Béla: A Felvidék. Politikai tanulmány. Budapest, 1878, Ráth Mór, 18. p.
159 Az 1878. évi október 19-ére hirdetett... I. m. 88. p.
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megérteni, hogy Grünwald szavait minden bizonnyal nem a cinizmus sugallta, hanem ő 
valóban meg volt arról győződve -  talán mondani sem kell: tévesen -, hogy az egységes 
és erős magyar nemzetállam kiépítésével nem egyszerűen saját nemzeti érdekeinket ér
vényesítjük, hanem az egyetemes kultúra terjesztésével az emberiségnek és az egyetemes 
civilizációnak is nagy szolgálatot teszünk, sőt a hazai nemzetiségek javára is leginkább ez 
válik. A szlovák nép jellemzésére -  kellően alá nem támasztva érvelését -  az egyébként is 
süppedékes talajra épített nemzetkarakterológiához fordul. „A tót nép jóindulatú, békés 
és szorgalmas, engedelmes, könnyen fegyelmezhető. Szellemi tehetségeit tekintve inkább 
receptív, de nem produktív. A tót a legszorgalmasabb magoló, de gyors felfogás, önálló te
remtő szellemi tevékenység nem kerül ki belőle; de nagyon használható mindenütt, ahol 
türelmet, kitartást igénylő gépszerű munkára van szükség. Önérzete nincs, s rendkívül alá
zatos. [...] A tótnak ösztönszerűleg imponál és rokonszenves a magyar ember önérzetes, 
férfias és lovagias fellépése, ami a tótban teljességgel hiányzik. [...] A tótnak nincs külön 
történelme, nincs nemzeti hagyománya. Neki nincsenek nemzeti hősei, nemzeti nagy fér
fiak A tótságnak nincs nemzeti irodalma.”160 Ezek után nem lehet véletlen, hogy Grünwald 
arra a következtetésre jutott, hogy a ’tótság túlnyomó többsége magyar akar lenni’. Itt azon
ban -  s ezt bizton állíthatjuk -  alaposan összekeverte a valóságot céltételező eszméivel, bi
zonyos agresszivitást sem nélkülöző ábrándjaival.

A közigazgatás államosításával Grünwald alapvető céljának nem a nemzetiségi mozgal
mak elnyomását tekintette, ő valóban olyan közigazgatást szeretett volna létrehozni, amely 
szakszerűen működik, kielégíti az állampolgárok igényeit, ugyanakkor biztosítja az egyé
ni szabadságjogok feltételeit, azaz megvalósítja a jog uralmát. De akkor feltehető a kérdés, 
hogyan magyarázható a szlovák közművelődési egyesület, a Matica Slovenská 1875-ös be
tiltásában, továbbá szlovák nyelvű középiskolák bezárásában való ugyancsak aktív szere
pe? Ez csak azzal indokolható, hogy ő ezekben az intézményekben semmi mást, mint az 
általa elképzelt magyar nemzetállam ellenségeit, továbbá a pánszlávizmus melegágyát látta. 
Ha ugyanis a két elv (az egységes magyar állam érdeke, illetve a szabadságjogok) szembe
került egymással Grünwald gondolkodás nélkül az előbbit részesítette előnyben. S hosszú 
távon -  bár erről forrásaink alig szólnak -  bízott a történelem ítéletében, valamint abban, 
hogy az intézkedések szükségességét a távoli jövőben minden érdekelt fél elismeri majd, 
így maga a szlovákság is. Ez azonban ördögi kör, hiszen ez a fajta gondolkodás abból indul 
ki, hogy az Önálló nemzeti fejlődésre képtelen, s a magasabb civilizációra alkalmatlan kis 
népfajokat’ asszimilálja a magasabb szinten álló népfaj -  mindezt természetesen egy maga
sabb civilizációs elv érdekében. S az így asszimilált nemzetiségiek kései leszármazottjai majd 
belátják, hogy mindez így volt szükségszerű.161 Ez az okoskodás végső soron ahhoz a lapos 
közhelyhez és saját maga érdekein túltekinteni képtelen önzéshez vezet -  amit egyébként 
Grünwald őszintén be is vall nevezetesen, hogy a magyarság végső célja önmaga létének 
és uralmának fenntartása.

Grünwald a megyék -  korabeli szóhasználattal -  a municípiumok történeti szerepét nem 
kérdőjelezte meg, de úgy vélte, hogy míg a régi Magyarországon a nemzet legfontosabb fel-

160Grünwald: A Felvidék... I. m. 29-32. p.
161 Az érvelést lásd Grünwald Béla: Nyílt levél Gyulai Pál úrhoz, a Budapesti Szemle szerkesztőjéhez. Buda

pesti Szemle, 1878. 17. köt. 33. sz. 193-203. p.
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adata önállóságának, alkotmányának védelme volt az idegen államhatalommal szemben, 
addig 1867 után a helyzet alapvetően megváltozott. A kiegyezéssel -  mint mondja -  az ál
lamhatalom a mi kezünkbe került, s azt úgy használhatjuk fel legmagasabb nemzeti céljaink 
érdekében ’amint akarjuk’. Míg a régi Magyarországot felülről, a bécsi udvar irányából fenye
gette a legnagyobb veszély, az új Magyarországot alulról, a nemzetiségek felől érheti csapás. 
Grünwald kiindulópontja ugyanis az a tétel volt, miszerint egy államban lehetetlen több 
nemzetiség igényeinek egyidejű kielégítése, mivel mindegyik nemzetiség igényeinek teljes 
kielégítésére, végső soron önálló államiságra tör, következésképpen -  állította élére a kérdést 
Grünwald -  vagy magyar marad a magyar állam, vagy darabjaira hullik.162 „Ránk nézve poli
tikai axióma az -  mint mondja hogy a magyar nemzetiség csak úgy állhat fenn, ha sikerül
neki az államot fönntartani, s viszont ez az állam csak úgy állhat fenn, ha magyar lesz.”163 
Grünwald abszolutizálta tehát az állam szerepét, hiszen úgy vélte, hogy a magyar nemzet 
létért való küzdelmében az állam jelenti az eszközök összességét’. Grünwald is a magyarok 
és a nemzetiségek ügyét harci, háborús kérdésnek tekintette, a ki kit győz le logikája alapján. 
1878-ban A Felvidék című írásának megjelenésekor még arról beszélt, hogy a magyar nem
zetnek valahára meg kell kezdenie a harcot a Felvidék visszaszerzésére, s szakítania kell az 
1868. évi nemzetiségi törvénnyel. A nemzetiségi törvényt ugyanis azért kárhoztatta, mert 
szerinte Deákék engedményekkel akarták megnyerni azokat a nemzetiségi vezetőket, akik 
ellenséges indulattal viseltettek a magyar állam céljai iránt. A pamflet megjelentetésének 
nem is volt egyéb célja, mint a harci helyzet tudatosítása a szerinte tájékozatlan és tudatlan 
közvéleménnyel. De a rosszul feltett kérdésre csak rossz válasz születhetett, s a ’ki kit asz- 
szimilál’ kérdését, a nyelvi-kulturális háborút ugyanis a magyarok a Felvidéken nem nyer
hették meg. S ez Grünwald Béla számára is mind nyilvánvalóbb lett, s a századfordulóhoz 
közeledve egyre pesszimistább, önostorozó mondatok jelentek meg magánleveleiben és 
magánbeszélgetéseiben (énnek a nemzetnek, amely érdekei iránt ennyire közömbös, nincs 
és nem lehet jövője’; ’ez a nemzet mindent elkövetett, hogy magát tönkretegye: s emlékez
zél szavaimra, nemsokára tönkre is fog menni’ stb).164 A kiábrándulás, a reményvesztés, 
a magyar nemzet sötét jövőjének kétségkívül finom megérzése szerepet játszott tragikus 
öngyilkosságában. Grünwald nézeteitől az uralkodó szabadelvű párt egyértelműen elha
tárolódott, bár centralizációs elképzeléseinek egy részét beépítette saját politikájába, így 
a főispán egyébként is erős hatalmát még inkább körülbástyázták. Grünwald elképzeléseivel 
végső soron szelet vetett, de vihart aratott, hiszen harcias eszméit nemcsak a radikálisabb 
nemzetiségi mozgalmak utasították vissza (számukra ő testesítette meg az ősgonosz sovén 
magyart), hanem még a történeti Magyarországhoz ragaszkodó, a régi hungarustudat ma
radékát megőrző, a magyarsággal együtt élni akaró mérsékeltebb nemzetiségi politikusok is 
éles kritikával illették. Ezek egyike, Mudron Mihály joggal utalt arra, hogy Grünwald hadat 
üzent az eötvös-deáki politikai nemzet koncepciójának, mikor a közös történelem, közös

162 Ez a tétel a Grünwaldnál elméletibb érdeklődésű, s a liberális és konzervatív elveket összeegyeztetni tö
rekvő Concha Győzőnél is megjelenik. Lásd Concha Győző: A magyar faj hegemóniája. In uő: Hatvan 
év tudományos mozgalmai között. 1. köt. 545-551. p.

163 Az 1878. évi október 19-ére hirdetett... I. m. 86. p.
164 A leveleket Havas Miksa idézi. Lásd Havas Miksa: Grünwald Béla és a legújabb Magyarország. Budapest, 

1931, Cobden Szövetség, 13 p.
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nemzeti hagyomány hangsúlyozása helyett rajtuk külön szlovák történelmet és nemzeti 
hagyományt kér számon.165 „Addig voltunk boldogok e honban -  írja Mudron -  míg nem 
kutattuk, s nem törődtünk vele, hogy egy Zrínyi, egy Hunyadi, egy Kinizsi, egy Dugovics 
stb. mely magyar nemzetiség sarjadéka volt, s lelkesültünk mindannyian ezen nevek hal
latán egyaránt, pusztán azért, mert tudtuk, hogy Magyarország nagy emberei voltak, kik
nek dicsősége mindnyájunk közös dicsősége. Mihelyt azonban e hon nemzetiségei között 
ezen érzelem meglazult, és latolgatni kezdtük, hogy ki mit hozott a közös háztartáshoz, ki 
mit áldozott a haza oltárára: oda volt házi boldogságunk is, és nem is tér az előbb vissza 
szeretett hazánkba, míg ismét közös erővel vállvetve oda nem működünk, hogy e hazának 
minden fia a legbensőbben átérezze azt, miszerint külön-külön egyikünk sem életképes, és 
csak közös erővel, amint megalakult, fenn is tartható ezen magyar állam.”166 Joggal figyel
mezteti továbbá Grünwaldot, hogy emberekkel emberül kell bánni’, s nem látja be, hogy 
miért is kellene lemondani a szlovákoknak szlovák nemzetiségükről és nyelvükről. „De azt 
ne mondja nekünk senki -  mint írja -, mert azt soha senkinek sem hisszük el, arra soha 
senki reá nem tanít bennünket, hogy hazánk, édes hazánk azt kívánná tőlünk, miszerint 
fennállása óta 900 éven át minden veszélyeztetés nélkül, híven megőrzött nemzetiségünket, 
nyelvünket feláldozzuk más nemzetiség, más nyelv kedvéért.”167 Végül pedig azt fejtegeti, 
hogy a magyar nemzet missziója évszázadokon keresztül a török barbárság, majd a vallási 
abszolutizmus elleni küzdelem volt, s azt a költői kérdést teszi fel, hogy ’most a nemzetiségi 
abszolutizmus korában’ vajon lesz-e a magyar nemzet a nemzetiségi szabadság, egyenlőség 
és testvériség elvének előharcosa?

Az egységes nemzetállam csalfa ábrándja nemcsak a Monarchia katonai és gazdasági 
hatalmát maga mögött érző kiegyezéspárti ún. hatvanheteseket, hanem a függetlenségi 
negyvennyolcas publicisták egész sorát is zsákutcába vezette. De olyan publicistákat is, 
mint Rákosi Jenő, akik e két élesen szemben álló nézet és politikai irányzat kizárólagosságát 
nem fogadták el, s megkíséreltek ebben a kérdésben a két álláspont között egyensúlyozni. 
Rákosi Jenő is -  Beksicshez hasonlóan -  hitt abban, hogy létrejöhet egy hatalmas, egységes 
nemzeti Magyarország, amely „szellemében, intézményeiben, gondolkozásában, érzületé
ben, értelmiségében, műveltségében, öntudatában és önérzetében magyar. Határain belül 
kérlelhetetlenül magyar.”168 S ő is azt hirdette, hogy a szabadságnak és a magyarságnak, 
másképpen fogalmazva: a liberalizmusnak és a nacionalizmusnak szinonim fogalmakká 
kell válniuk. Meg volt arról győződve, hogy a hazai nemzetiségek számára a magyarság 
nyújtja a boldogulást és a szabadságot, s nem igazán értette miért nem gondolkodnak erről 
ugyanígy ők is. Miért nem tudják elfogadni, hogy az asszimiláció szükségszerű folyamat, 
amelyet a magyarság ’nem erőszakkal, hanem szükségből, természeténél fogva, ösztönsze- 
rűen és öntudatosan’ végez, továbbá amely a történeti magyar nemzet tekintélyéből, erköl
csi és anyagi erejéből fakad, s amely ’vonz, imponál és hódít’. Rákosi Jenő úgy vélte, hogy

165 Grünwald Eötvös-bírálatát lásd Grünwald Béla: Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. Budapest, 1874, 
Ráth Mór, kül. 67-73. p.

166 Mudron Mihály: A Felvidék. Felelet Grünwald Béla hasonnevű tanulmányára. 2., jav. kiad. Pozsony, 1875, 
Stampfel Károly, 21. p.

167 Uo. 34. p.
168 Rákosi Jenő: Mi az imperializmus? Budapesti Hírlap, 1906. jún. 3. 1. p.
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a magyarság történelménél, régi dicsőségénél és műveltségénél fogva arra hivatott, hogy 
uralkodó nemzet legyen, s birodalmi politikát folytasson. De ahhoz, hogy kialakulhasson 
ez a magyar birodalmi politika előbb meg kell teremteni a harmincmillió magyar államát. 
„Nem kell ide -  mint írja -  csak harmincmillió magyar, és ezen a helyen, ezen a földön 
első szerepet játszunk Európa históriájában és mienk Európa Kelete! Ennek kell minden 
magyar ember -  politikus és nem politikus ember -  zászlajára fölírva lenni: Harmincmil
lió magyar!”169 S hogy ennek a harmincmillió magyarnak mennyi volt a realitása, nos, az 
az álomhüvelyező Rákosit nem különösebben izgatta, hiszen ő a publicisztika célját nem 
a valóság feltárásában vagy felvillantásában, hanem a nagy nemzeti célok meghatározásá
ban, s e célok melletti agitációban látta. Rákosi Jenő, mint a korban népszerű drámaíró 
kétségkívül tudott írni, s ma már dagályosnak érzett romantikus stílusában a nacionaliz
mus érzelmi húrjain játszani. „Nézzék meg Hungária alakját: sziklán ül, a magyar tengerbe 
sírja könnyeit. Réveteg szeme a távolba tekint, és karját kitárja az anya hívólag elszakadt 
gyermekeiért. A remény gondolta, a szeretet szőtte, a hit küldi ezt a zászlót. Istennek hála, 
keletkezőben van általában az az érzés, mely bennünket lelkesít. Üzenetet, biztatást visz ez 
a zászló a távollevőknek. Immár gondolunk rátok, kicsinyek és nagyok, egyesek és sokaság, 
hatalmas és gyönge. Nem bírjuk elszakadástok fájdalmát viselni. Záloga e zászló együvé 
tartozásunknak, jele annak, hogy visszavágyódjatok és visszajöjjetek. Szeget verünk a rúd- 
jába, s odaszegezzük szívünket, elménket, érzésünket, gondolatunkat; kitűzzük az élőknek, 
ráborítjuk a haldoklóra, és meg nem bontható kapcsot kötünk vándor testvéreink és az ál

169 A cikket idézi: Sikabonyi Antal: Rákosi Jenő a publicista. Budapest, 1930, Gergely, 18. p.
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landó anyaföld, Magyarország szíve között” -  írja például egy amerikai magyaroknak szánt 
zászló felszentelése alkalmával.170 De talán jobb lett volna a gondolatot nem a zászló rúdjára 
szegezni, hanem alkalmasint végiggondolni kissé komolyabban a magyarosítás lehetőségeit 
és következményeit. Rákosi, s a többi magyarosító politikus és publicista ugyanis meg volt 
arról győződve, hogy a magyarnál nincs türelmesebb, lovagiasabb és barátságosabb nép, 
s a nemzetiségeknek tulajdonképpen csak az a feladatuk, hogy ezt a lovagiasságot minél 
gyorsabb beolvadással viszonozzák. Ezek a publicisták és politikusok a nemzetiségi kérdést 
nem létezőnek nyilvánították, s képtelenek voltak felfogni, hogy a Monarchia keretei között 
kétségkívül meglévő gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedés lehetőségét miért nem 
ragadják meg, s e lehetőség miért nem sarkallja őket azonnali beolvadásra, miért nem él
nek a ’boldogulás egyik elsőrendű fegyverével’, az önkéntes asszimilációval? Egy cikkében 
például őszintén felháborodott, „hogyan lehet abban kételkedni, hogy az államnak szük
ségképpen magyarnak kell lennie?”171 Rákosi a magyar nagylelkűség hitében élt, s valóban 
elhitte, hogy mi nem vagyunk elnyomók, az oktatáson keresztül történő asszimilációt, il
letve a felemelkedés lehetőségének a felcsillantását egy pillanatig sem érezte erőszaknak, 
hanem pontosan ellenkezőleg a magyar nemzet nagylelkű ajánlatának. „Hiszen mi -  írja 
egy cikkében -, a híres elnyomók, minden itt lakó nép számára találtunk becéző nevet és 
nem csúfolódó szót: a német sógor, a tót atyafi, a zsidó szomszéd, még a cigány is kománk 
minékünk.”172 Rákosi tehát nem értette meg a deáki politikai nemzet fogalmának lényegét, 
ő ugyanis úgy látta, hogy a magyar állam egyforma szabadságot ad mindenkinek, de nem
csak államot, nemzetiséget is csak egyet adhat: a magyart. A magyar állam -  mint írja -  nem 
Szerbiát, nem Romániát, nem Tótországot van hivatva alkotni és felvirágoztatni’, hanem 
Magyarországot. A századforduló utáni publicisztikája pedig pontosan tükrözi a magyar 
politikai elit vakságát, ugyanis ő sem értette meg a választójog kiterjesztésének szükség- 
szerűségét, a nemzetiségi kérdés valódi súlyát, a munkáskérdést, Ady poétikai és politikai 
jelentőségéről már nem is beszélve. Ekkor már minden kérdést a háborútól a költészetig, az 
oktatástól a parlamentarizmusig csak egy szempontból tudott megítélni: az összmonarchia 
és a magyar nemzetállam szempontjából. „Ez a modern demokrácia -  érvel például 1917- 
ben az egyenlő és titkos választójog ellen -  a nemzetet elemeire, a társadalmat egyéneire 
bontja szét az általános titkos választójog segítségével, és így felbomolva mindenki csak ma
gára vagy őt tartó barátaira gondol; az összességnek, a nemzetnek nincsen oltalmazója.”173 
S 1917-ben már egyre üresebben kongtak szavai a magyar szupremáciáról, amely szerinte 
nem brutális uralmat, hanem államalkotó erőt és képességet jelentett, továbbá Magyar- 
országról, mint ’isteni tökéletességű geográfiai egységről’, amelynek felbontása csak ’őrült 
vagy gonosz elmének a fejében foganhat meg’. Rákosi Jenő ifjúságának nagy nemzeti ideál
jait szolgálta egészen haláláig, miközben ez a magyar glóbusz kizárólagosságában és a régi 
magyar dicsőségben élő gondolkodásmód fokozatosan talajt vesztett és egyre anakronisz-

170 Uo. 19. p.
171 Rákosi Jenő: Nemzetiségi kérdésünk. In uő: A magyarságért. Budapest, 1914, Élet, 31. p.
172 Rákosi Jenő: Az idegen elem beáradása. In uő: Alakok a múlt ködében. Budapest, 1929, Athenaeum, 

259. p.
173 Rákosi Jenő: A németek. In uő: Tiszavirág. Cikkek, levelek, beszédek. 1. köt. Budapest, 1920, Budapesti 

Hírlap, 325. p.
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tikusabbá vált. Mert mit is kezdhetünk azokkal a jellegzetes Rákosi Jenő-i mondatokkal 
(a legtisztább, legeredetibb, leglogikusabb és legérdekesebb nyelv Európában a magyar’; 
a magyar nyelv eredetére nézve a legrégibb’; ’a legkitűnőbb nyelvtalentum az egész világon 
a magyar’; ’eszeveszettség, konokság és képtelenség Magyarország iijúságának előmenetelét 
megnehezíteni idegen nyelvek tanulásával’; ’Magyarország asszonyai a legszebbek a világon’, 
’nincs még egy embertípus, amely oly érdekes, vonzó és hódító volna, mint az igazi magyar 
gavallér’ stb.), amelyek egykor nemzedékeket lelkesítettek, s tették őket a Budapesti Hírlap 
lelkes olvasóivá? S arról a nagy nemzetről, amelyről Rákosi Jenő egész életében álmodo
zott 1919 januárjában, amikor is a cseh csapatok átkeltek az Ipolyon s a román csapatok 
elfoglalták Bánffyhunyadot, kénytelen volt leírni a következő sorokat: „És a nemzet, mely 
megmozdulna, nincs sehol; a nemzet, mely fölordítana, nincs sehol; a nemzet, mely bát
ran kimondaná, hogy immár elég volt ebből, nincs sehol. Itt nemzet helyett csak egymásra 
féltékenyen sandító pártok vannak.”174 De a nagy összeomlás után Rákosi a Revíziós Liga 
elnökeként, lord Rothermere (Radomér lord) kritikátlan híveként, s magyar királyi tervei
nek támogatójaként visszatért ifjúkori álmaihoz, s tovább kergette csalfa ábrándjait...

Az illúziókat kergető és álomhüvelyező politikusok és publicisták különösen nagy szám
ban teremtek a függetlenségi párt ideológiai holdudvarában. írásainak gondolatiságát és 
stílusát tekintve mindenképpen kiemelkedett közülük Bartha Miklós. Bartha gondolkodá
sának és terjedelmes publicisztikai írásainak középpontjában a nemzeti problematika állt, 
sőt még szépirodalmi művében, a Hangulatokban is arról írt, hogy „nekem az olyan poéta, 
akinek nem fáj a nemzet szenvedése, hiába döngicsél bújáról bajáról, mert én azt meg nem 
értem, ez untat és legfönnebb szánalomra kelt, miként a koldus éneke”.175 Ő is egyetértett 
a függetlenségiek alapvető céljaival, nevezetesen hogy meg kell teremteni az Ausztriától füg
getlen, teljes mértékben szuverén magyar államot, s ő is hevesen tagadta a kiegyezéspártiak 
evidenciaként kezelt politikai kiindulópontját, miszerint lehetetlen fenntartani a magyar 
szupremáciát a történeti Magyarországon a Habsburg Birodalom hatalmi súlya nélkül. Bar
tha és a függetlenségi politikusok és publicisták egész sora (Ballagi Aladár, Csávolszky Lajos, 
Csernátony Lajos, Eötvös Károly, Hentaller Gyula, Herman Ottó, Irányi Dániel, Kaas Ivor, 
Kacziány Géza, Kászonyi Dániel, Kossuth Ferenc, Polónyi Géza, Ugrón Gábor, Verhovay 
Gyula stb.) ezt nem így gondolta. Voltak akik -  mint Bartha, s az imént felsoroltak közül 
néhányan -  véleményüket színvonalasan képviselték, s gondolatmenetüket érvekkel pró
bálták alátámasztani, de a függetlenségi publicisták többsége csupán a felfokozott nemzeti 
érzelmekre kívánt hatni. Bartha abban is különbözött tőlük, hogy ő -  legalábbis az esetek 
többségében -  szakított a függetlenségiek mindent leegyszerűsítő, végletes gondolkodásá
val, nevezetesen azzal, hogy Magyarország minden problémája és baja csak egyetlen ténye
zőre vezethető vissza, a magyar függetlenség elvesztésére és az Ausztriától való gyarmati’ 
függésre. Bartha emellett a korszak egy sor valóban fontos kérdésére (nemzetiségi kérdés, 
szociális gondoskodás, állami akciók, telepítés, a hazai zsidóság helyzete stb.) felhívta a fi
gyelmet. De a kályha, ahonnan rendszerint elindult ő is, tagadhatatlanul a kiegyezés bírá
lata volt. „Ez a rendszer -  írja például 1894-ben, felcsillantva kétségkívül meglévő újság
írói erényeit és hatásvadász stílusát -  1867-ben készült, és azóta csak erősítve lett állami

174 Rákosi Jenő: Tiltakozás. In uő: Tiszavirág... I. m. 2. köt. 517. p.
175 Bartha Miklós: Hangulatok. Budapest, 1898, Magyarország, 52. p.
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Kossuth Lajos temetési menete. 1894 (MNM TF)

és társadalmi fejlődésünkben. Hazugságra épült ez a rendszer: a nemzet akaratának meg
hamisítására s a nemzet látásának megtévesztésére. Egy nagy hazugság volt a kiegyezés, 
mely kihatván egész állami és társadalmi szervezetünkre, a logikai okszerűség termékeny
ségével megszülte a többi sok apró hazugságot is. Az a fallácia, amely megtagadta nemzeti 
aspirációinkat, alapjában meghamisította a nemzeti erkölcsöket is. Amikor egész állami és 
társadalmi életünk alapeszméit: nemzeties érzéseit és céljait kénytelen eltagadni, ott nem 
csodálkozhatunk, ha az élet aprólékos momentumaiban is csak olyanok a viszonyaink, mint 
nagy körvonalaiban: csalfák és csalárdak, hamisak és hazugok. Az a nagy nemzeti capitis 
diminutio, amelyen 67-ben keresztülmentünk, lenyeste erkölcsünkről a becsületesség vi
rágait.”176 Bartha ilyen jelnek látta a dzsentri elfajulását, a választási rendszer visszásságait, 
az általánosan elterjedt korrupciót, a ’miniszteri előszobák rejtelmeit’, a sajtó elzüllését stb. 
Aligha vitathatók Bartha Miklós részigazságai, hiszen kétségkívül valódi jelenségeket írt 
le, s abban is igaza volt, hogy némelyikük -  mint például a választási rendszer visszássá
gai -  szoros összefüggésben állt a kiegyezéssel, de aligha mondható el mindez a többi feltárt 
jelenségre. Elég, ha csak az időtlen magyar korrupcióra vagy a magyar középosztály uram-

176 Bartha Miklós: Az elzüllés útján. In Bartha Miklós összegyűjtött munkái. 4. köt. Budapest, 1912, Benkő 
Gyula, 66. p.
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bátyám mentalitására utalunk, amelyeket bizonyára nem a dualizmus rendszere teremtett 
meg, legfeljebb felerősített. S hogy mennyire volt érzelmi, s nem racionális a függetlensé
giek érvelése, nos, azt jól példázza egy másik idézet, amely az 1898-ban íródott Váljunk el! 
című cikkéből való: „Vessük el a kiegyezést! Ne nyomorgassuk egymást tovább. Mindenik 
fél éljen meg, ahogy tud. Keressünk új piacokat. Addig pedig mi megesszük a magunk bú
záját, ők egyék meg a saját posztójukat. Ha nem jó szárazon, kenjenek rá olmützi kvárglit. 
De hagyjunk egymásnak békét.”177

Az Ausztriától való békés elváláson kívül Barthát is leginkább a nemzetiségi kérdés iz
gatta. Ügy látta, hogy az ezeréves magyar állam veszélybe, sőt végveszélybe került, „a nem
zetiségi eszme -  mint írja - , íme arra készül, hogy fölmarcangolja hazánk testét. A túlzók 
rávetették magukat Szent István ezeréves palástjára, hogy azt széttépjék.”178 Ebből az idézet
ből is kitűnik, hogy Bartha egyrészt elképzelhetetlennek tartotta a történeti Magyarország 
széthullását, másrészt a hazai nemzetiségi mozgalmakban jelentkező centrifugális erőket 
a ’túlzóknak’ vagy egyenesen külhatalmi tényezőknek tulajdonította. Valóban úgy látta, hogy 
nemzetiségeinket elbolondítják, s ábrándok kergetésébe hajszolják felelőtlen politikusok és 
publicisták. „Elbolondított tótjaink -  írja például 1901-ben -  Szvatopluk birodalmát emle
getik, s annak tartalmat Morvából, Sziléziából, Csehországból, Galíciából és Felső-Magyar- 
országból akarnak adni. Ábránd, melynek valósulása lehetetlen. De minket még az ábránd 
is gyöngít. Elbolondított oláhaink pedig Dákoromániát emlegetik, melynek tartalmat adna 
Oláhország, Bukovina és Magyarország keleti része a Tiszáig. Ez is ábránd. Ennek megva
lósulása is képtelenség. De erkölcs-politikai egységünket ez is gyöngíti. A délszlávok Nagy
szerűiéről álmodoznak. Horvátország, Szerbia, Bosznia, Montenegró, Dalmácia igen egy 
nyelvet beszél. Ez az állam kiszakít papíron hazánkból egy nagy és értékes földdarabot.”179 
Ha ezt így látta, akkor mire építette a maga nemzetiségi politikáját? Semmiképpen sem 
a mesterséges és erőszakos asszimilációra, az ilyen irányú kormányzati döntéseket mindig 
is élesen bírálta, ugyanis meg volt arról győződve, hogy ezek a tervek és gyakorlatok a ma
gyar állam két tartópillérét, a jogegyenlőséget és az alkotmányos szabadságot azonnal rom
ba döntenék.180 Ezzel szemben úgy vélte, hogy két tényezőre építhető egy valódi és működő 
nemzetiségi politika. Egyrészt a nemzetiségi polgárok érdekeire, akik majd maguktól belát
ják, hogy a történeti Magyarország egyben tartása történeti és gazdasági szükségszerűség, 
s ebben majd ők maguk is megtalálják a helyüket, s annál inkább, minél jobban elsajátít
ják a lingua francát, a magyar nyelvet. Másrészt bízott a felvilágosításban, ami számára azt 
jelentette, hogy az állam egyrészt büntet ott, ahol ’állami existentia feltételei támadtatnak 
meg’, másrészt felvilágosítja nemzetiségi polgárait a fentiekben felsorolt abrándképek’ tör- 
ténetietlenségéről és tarthatatlanságáról, harmadrészt ápolja és erősíti a testvéri érzületet 
a hazai nemzetiségekkel. Bartha azért is ellenezte a centralisták és Grünwald Béla állami

177 Bartha Miklós: Váljunk el! In Bartha Miklós összegyűjtött munkái. 6. köt. Budapest, 1913, Benkő Gyula,
166. p.

178 Bartha Miklós: Kazár földön. In Bartha Miklós összegyűjtött munkái. 1. köt. Budapest, 1908, Benkő Gyu
la, 211. p.

179 Uo.
180 Lásd erről részletesen Bartha Miklós: Az erdélyrészi magyar közművelődési egyesület sorsjegykölcsön 

kérvénye. In Bartha Miklós összegyűjtött munkái. 3. köt. Budapest, 1913, Benkő Gyula, 100-105. p.
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centralizációs terveit, mert úgy látta, hogy helyi szinten, a magyar középosztály kezében lévő 
megyékben sokkal jobban kezelhető a nemzetiségi kérdés.181 Másrészt Bartha mélyen hitt 
a magyarság tekintélyében, vezérszerepében és kulturális vonzóerejében, s -  bár ezt ilyen 
világosan sohasem mondta ki -  egyfajta gradualizmusban, nevezetesen abban, hogy ugyan
úgy, ahogy a kunok, a besenyők, a székelyek, a bolgárok, az örmények, a ’művelt zsidók’ ma
gyarok lettek, előbb a rutének, majd a szlovákok, továbbá a szerbek, végül pedig a románok 
is ’tetőtől-talpig’ magyarokká válnak, annál a mindenható ambíciónál fogva, mely miatt 
szerencsétlennek éreznék magukat, ha nem magyarok volnának’. Magyarul, Bartha csupa 
illúzióra, ködös elképzelésre, irreális vágyálomra építette nemzetiségi koncepcióját. A szá
zadfordulóig támogatta az eötvös-deáki politikai nemzet koncepcióját, de az 1890-es évek
ben politikai-társadalmi tapasztalatai már arról győzték meg, hogy pontosan az ellenkezője 
történik annak, amit a magyar politikai osztály elvárt, nevezetesen egyre illuzórikusabbá 
vált az egy testté összeolvadt’, s ’egy cél felé irányított’ magyar nemzet elképzelése. Követke
zésképpen egyre türelmetlenebbül kérte számon a hazai nemzetiségek vezetőitől a magyar 
politikai nemzet koncepciójának támogatását, s egyre élesebb hangon bírálta -  különösen

181 Lásd erről Bartha Miklós: Centralisatió. Uo. 52-59. p.

A losonci Kossuth-szobor leleplezése. Előtérben Kossuth fiai, Ferenc és Lajos Tódor. 1900. (mnm  tf)
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A zimonyi millenáris emlékmű felavatása. 1896 (mnm  tf)
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a román -  elzárkózó és szeparatista elképzeléseket. A századfordulóhoz közeledve Bartha 
a hazai nemzetiségektől már nemcsak az addig is kétségbe vont saját nemzeti létet tagadta 
meg, hanem még azt is megkérdőjelezte, hogy létezik egyáltalán szlovák, szerb vagy román 
társadalom. „A kor szelleme ellen hadonászik tehát az oláh -  írja -, midőn oláh nemzet
ről, s jogairól beszél. Oláh jog, szász jog, tót jog itt nincs és nem is lesz. Van polgári és köz
jog egyformán kiterjesztve a magyarul beszélő emberre éppúgy, mint az oláhul beszélőre. 
De ha nincs, és nem lehet külön oláh, szász és tót nemzet, akkor nem szabad, hogy külön 
oláh, szász, tót társadalom legyen. Mert nem szabad megengedni, hogy az államegységet 
a társadalmi szétvonás veszélyeztesse. Mert nem szabad megengedni, hogy a tót társada
lom egyháza a pánszlávizmus állambontó céljainak legyen melegágya. Mert nem szabad 
megengedni, hogy az oláh társadalom sajtója dákoromán képzelgések mérges kelevényévé 
fajuljon. Mert nem szabad megengedni, hogy a szász társadalom iskolája a magyar haza in
tézményeit és aspirációit lenéző grossdeutsch hencegéseknek legyen kútforrása.”182 Bartha 
úgy látta tehát, hogy sok minden lehet alku tárgya, de a történeti Magyarország egysége 
soha. Kései írásainak egyikében arra figyelmeztette a román politikusokat, hogy egy ország 
földarabolása hatalmi kérdés, de a magyar politikai osztály magától soha nem fogja szét
szakítani az országot, ennyire -  mint írja -  romantikusok nem leszünk soha.183

Nem mindenki állt meg azonban a történeti Magyarország határainál. A természetbúvár 
és csillagász Hoitsy Pál földrajzi-vízrajzi törvényszerűségekből azt a tudományos következ
tetést vonta le, hogy a magyar nemzet kénytelen lesz hódításokat véghezvinni a környező 
területeken, így védekezve szomszédainak folytonos támadásaival szemben. S ezeket a hódító 
hadjáratokat szerinte mindaddig kell folytatni, míg a magyar állam el nem éri mindenütt 
a természetes határokat, s csak akkor fordíthatjuk energiáinkat ’belső nagyságunk fejleszté
sére’.184 Tehát Hoitsy pontosan fordítva gondolta, mint Rákosi Jenő: előbb hódítás, s azután 
belső magyarosítás! Ezeket a geográfiai törvényszerűségekből fakadó természetes határokat 
Hoitsy a Balkánon találta meg, következésképpen azt vizionálta, hogy már egy nemzedé
ken belül a magyarság érdekkörébe kerül Szerbia (ahol nincsenek meg az ’önálló nemzeti 
lét fenntartásához szükséges kvalitások’), Bulgária (ahol ’hangzatos lesz a magyar nyelv’), 
Dalmácia (amely bár a természetes vízválasztó túlsó oldalán fekszik, de Magyarországnak 
a tengeri kikötők miatt szüksége van reá’), Bosznia (ahol elevenen élnek a ’hozzánk való tar
tozásnak élénk tradíciói’), valamint Románia (amelyet a magyarok mindig is megkísérelnek 
meghódítani ’valahányszor csak erejök lesz hozzá, s alkalom kínálkozik erre’). De Hoitsy már 
azt is világosan látta, amit Beksics csak titokban mert gondolni, nevezetesen, hogy a király 
’akarva nem akarva’ Budára fogja áttenni a székhelyét, így a birodalom központja Budapest 
lesz. Az így létrejövő Nagymagyarország, amely mellékesen -  Hoitsy szerint -  nagyobb te
rületre fog kiterjedni, mint Hunyadi Mátyás birodalma, a nemzetiségi kérdést is egyszer 
s mindenkorra megoldja majd, hiszen nemzetiségeink a nagy magyar kultúra vonzásának 
már nem tudnak ellenállni, továbbá ’igazi fővárosa is lesz már az országnak’, végül pedig el
lenállhatatlan vonzóerő sugárzik ki majd rájuk a hatalmas és egységes magyar nemzetből. 
De mi történik akkor, ha ezek a nemzetiségek mégsem ismerik fel saját érdekeiket, s azért

182 Bartha Miklós: Egységes társadalom. Uo. 373. p.
183 Az érvelést lásd Bartha Miklós: Üzenet Urechiának. Uo. 491-495. p.
184 Hoitsy Pál: Nagymagyarország. A magyar történet jövő századai. Budapest, 1902, Lampel Róbert, 26. p.
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A Millenniumi Kiállítás a Városligetben (OSZK)

se akarnak magyarok lenni? Nos, erre a kérdésre Hoitsy egy másik munkájában leljük meg 
a választ: huszonöt bot minden problémát megold. „Csak gróf Patachich kalocsai érseknek 
a példájára utalok -  írja aki csupa tót lakosságot talált székhelyén, mikor oda bevonult. 
Dacára, hogy horvát származású volt ő maga is, kiadatta a rendeletet, hogy tanuljon meg 
mindenki magyarul. Huszonöt bot volt kilátásba helyezve mindenkinek, aki két év alatt 
nem felel meg a rendeletnek. S ma úgy beszél Kalocsán a nép, mint a törzsökös magyar.”185 
S ha a magyarság ezzel a módszerrel megoldja a nemzetiségi problémát, akkor -  folytatja az 
álomhüvelyezést Hoitsy -  olyan hatalmas és dicső jövendő áll előttünk, aminő a múltunk 
sohasem volt. Irta mindezt a trianoni összeomlás előtt másfél évtizeddel!

Hogy a magyar birodalom eszméje és ábrándja nemcsak a megszállottakat, a mániáku- 
sokat és a futóbolondokat kerítette hatalmába, nos, arra jó példa a költő Vajda János esete. 
Vajda a XIX. század hatvanas-hetvenes éveiben írt röpirataiban, publicisztikai írásaiban 
figyelemre méltó és eredeti elképzeléseket fogalmazott meg a magyar társadalom jelenével 
és jövőjével kapcsolatban.186 Egyrészt szembeszállt a túlzó nacionalista hangulattal, azok
kal, akik a nemzeti eszmének ’az oltártól az utcára és a porba vitt kultuszát’ honosították 
meg Magyarországon. „Azok a magukat jól hizlaló szájhazafiak -  írja indulatosan egy cik
kében -, az olcsó népszerűség ama jezsuita magyarjai, akik mindent »ad majoréin patriae

185 Hoitsy Pál: Jövőnk s az uralkodóház. Geológia, mint politikai tényező. Budapest, 1894, Révai, 79. p.
186 Ezek összegyűjtve megtalálhatók Vajda János Összes Műveinek 6. és 7. kötetében (Politikai röpiratok. Bu

dapest, 1970, Akadémiai Kiadó, illetve Publicisztikai írások. 1. köt. Budapest, 1979, Akadémiai Kiadó).
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glóriám« cselekszenek; akik »éljen a haza« szóval kelnek, feküsznek, esznek, isznak és pi
páznak; akik a pitykétől, sujtástól külsőleg tündökölnek, de belsőleg annál inkább konganak 
az ürességtől; akik ha lehetne még szemöket és hajukat is nemzeti színre festetnék, -  ezek 
a szörnyen nagyon »nemzeti« emberek, akik hallani sem akarnak más nemzetről, akik oly 
türelmetlenek minden más faj iránt, ezek rendesen a legélhetetlenebb, a leghaszontalanabb 
kenyérpusztítói a hazának, akik éppen azért lármáznak és öltöznek rikoltólag a nemzetiség 
színeibe, hogy hazafi érzésük merőben önző alapját elleplezzék, s cselekvési képtelenségük 
és erkölcsi nyomorúságuk tátongó ürességét valahogy elpalástolják. Ezekből telnek ki aztán 
azok a jó madarak, akik, mert pozitív érdemre szert tenni nem képesek, a tömeg tetszé
sét azzal hajhásszák, hogy rágalmazzák az olyatén hazafiakat, akik például az ily farizeus 
leálarcozását tűzik céljokul, és -  fájdalom! -  a hiszékeny forró magyar kebelben hálada- 
tosb fészket találnak e hálátlan kakukkok, mint bárhol a kerek világon.”187 Másrészt a fen
tiekhez hasonló szenvedélyes stílusban ostorozta ’társadalmunk heréit’, arisztokratáinkat, 
fertálymágnásainkat és uszályvivő, tányérnyaló bohócaikat’, továbbá az ’ázsiai igazságszol
gáltatást és közigazgatást, valamint a kis-ázsiai közbiztonságot’, végül pedig a kiváltságos 
rend kizárólagos uralmát, s ezzel szemben hirdette az ’egyenlősítő demokrácia’ eszméjét, 
a nemzeti egység és egymás kölcsönös tiszteletének elvét, az erkölcsi elveken és a munka 
tiszteletén alapuló közszellem kívánalmát, a modern kultúra meghonosításának szükséges-

187 Vajda János: A nemzetiség eszméje, mint politikai tényező. In uő: Publicisztikai írások... I. m. 558. p.

MUlenniumi díszfelvonulás a budai várban. 1896 (FSZEK)
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ségét, de mindenekelőtt a magyar társadalom polgárosodásának igényét.188 Ezzel szemben 
a millennium évében kiadott Magyarság és nemzeti önérzet címet viselő röpiratában már 
arról értekezett, hogy gyerekeinket el kellene tiltani a német és a szláv nyelvek tanulásá
tól, s valamennyi magyarnak a sovinizmus eszméje körül kellene gyülekeznie. „Magam 
is azt vallom -  írja -, hogy mindnyájunknak chovineoknak kell lennünk, sőt azt hiszem, 
hogy Deák is az volt, és minden magyar az a szíve mélyén, csak az a különbség, hogy az 
egyik okosabban az, mint a másik.”189 Az 1880-as évek elején írt Magyar birodalmi politi
káról szóló röpiratában pedig arról igyekezett meggyőzni kortársait és a magyar politizáló 
közvéleményt, hogy a Monarchiában a német elem elvesztette uralkodása alapját, így a fő
hatalom szükségszerűen -  mivel az a szlávoké nem lehet -  a magyarság kezébe kell hogy 
kerüljön.190 191 Logikai buktatókon, történelmi álokoskodások és téves külpolitikai spekulá
ciók sorozatán keresztül jut arra a következtetésre, hogy a Habsburg Birodalomban a ma
gyarság az egyedüli nemzet, a többi csak ’hulladék’, következésképpen a magyar nemzet
nek kell a Monarchia ’csontvázává’ válnia, ráadásul a Monarchia egyenesen a „magyarért 
született, ezért volt eddig, és ezután is érte, sőt most már egyenesen általa lesz, vagy nem 
lesz!’19' Vajda fel sem tette a kérdést, hogy vajon mit szólnának ehhez a Monarchia népei 
és a hazai nemzetiségeink, s akar-e a dinasztia Budára költözni, amit ő elkerülhetetlennek 
látott? Vajda rendületlenül haladt tovább a délibábok útján, hogy röpirata végére eljus
son a teljes álomvilágba, számon kérve Árpádtól, hogy csak a Kárpát-medencét hódította 
meg, s nem követte Attila példáját, nem folytatta ott, ahol a nagy hun abbahagyta. S végső 
kérdése -  hátha még ma se volna késő? -  pontosan jelzi egy nemzedék realitásérzékének 
elvesztését és teljes úttévesztését.

A nemzetiségi kérdés tekintetében a korszak egyik legizgalmasabb, s minden bizonnyal 
legbátrabb -  többször hazaárulónak kikiáltott, majd végképp elfelejtett -  politikusa kétség
kívül Mocsáry Lajos volt, aki saját politikai karrierjének előbb kockáztatásával, majd fel
áldozásával mondott ki keserű igazságokat megbódult, a sovinisztikus áramlattal úszó’ 
kortársainak, s aki vakmerőén ellentmondott a korszellemnek, az előbbiekben jellemzett 
nemzetállami illúzióknak, s különösen állandó vitapartnerének, Grünwald Bélának. De az 
áradatot ő sem tudta feltartóztatni, hiszen a nemzetiségi kérdés -  tragikus módon -  a kor
mánypártiak és ellenzékiek közötti licitálás tárgya lett, ezen a területen ugyanis bátran ki 
lehetett élni az elfojtott nemzeti indulatokat, s bizonyítani a nemzeti elkötelezettséget. Jól 
jellemzi a magyar politikai elit Mocsáry iránt tanúsított érzelmeit az ebben a körben elter
jedt gúnyneve (Mocsáriulu), valamint érveinek teljes figyelmen kívül hagyása, továbbá az 
a totális elutasítás, amely egy-egy parlamenti felszólalását követte. 1887-ben például, ami
kor is tiltakozott az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület javára kivetett pótadó ellen, 
mondván: ’oláh pénzen magyarosítani oláhokat, ezt én igazságos és magyar emberhez illő

188 Lásd erről részletesen Előfizetési fölhívás a Szózat című társadalmi-politikai hetilapra és Legyünk pol
gárok, hogy magyarok lehessünk című cikkeit (In Vajda János válogatott müvei. Budapest, 1988, Szép- 
irodalmi Könyvkiadó, 902-915. p.), valamint Önbírálat és Polgárosodás című röpiratait (Politikai röp- 
iratok... I. m. 5-176. p.)

189 Vajda János: Magyarság és nemzeti önérzet. Kóros áramok. Budapest, 1896, Singer és Wolfner, 9. p.
190 Az érvelést részletesen lásd Vajda János: Magyar birodalmi politika. In uő: Politikai röpiratok... I. m. 

267-304. p.
191 Uo. 284. p.



A POLITIKAI NEMZET KRITIKUSAI ÉS A NEMZETÁLLAM ILLUZIONISTÁI ■ 1 1 3

eljárásnak valóban nem tartom’, Lükő Géza -  saját párttársa! -  odakiáltott a teremszolgák
nak: ’Nyissák ki az ablakokat! Ki kell szellőztetni a termet ez után a beszéd után!’192 Mocsá- 
ry politikai hitvallásában szervesen kapcsolódott össze egyrészt Magyarország teljes füg
getlenségének a követelése, másrészt a hazai nemzetiségek nemzetként való tudomásul 
vétele, valamint nemzetiségi jogainak tiszteletben tartása.193 Ő ugyanis a Pragmatica Sanc- 
tio alapján a ’tiszta perszonális unió’ elvére helyezkedett, következésképpen elfogadta Fe
renc Józsefet magyar királynak, de a kiegyezés formáját, a ’deáki reáluniót’ már nem tar
totta jó megoldásnak, s folyamatosan követelte a közös minisztériumok, valamint a dele
gáció intézményének az eltörlését, továbbá az önálló magyar hadsereg felállítását.194 Mocsáry 
legalább annyira fontosnak tartotta a nemzeti létet, a magyarság vezető szerepét, ha úgy 
tetszik volt annyira nacionalista, mint párttársai, csakhogy a nemzeti létet nem tagadta 
meg a hazai nemzetiségektől sem. „Képzeljétek magatoknak -  írja például a század köze
pén -  azon egyhangú létet, mely a kozmopolitizmus ideálja. Mehetsz országról országra, 
s szemed, kebled nem lel változást. Egyformán gépezett lényeket fogsz találni, egyik olyan, 
mint a másik. Nem találsz otthonra sehol, idegen vagy mindenütt. Falansztereket fogsz ta
lálni, de sehol kedélyes tűzhelyet. Magad semmi sem vagy, csak tagja, csekély atomja a nagy 
egésznek, mely elnyel, és semmibe vesz. Szám vagy, nem személy, mint a fegyenc, rendel
keznek veled, mint zérussal a számvetők. [...] A nemzetiség érzete mély és természeti ösz
tönszerű érzemény. Egy népnek valódi élete. Míg a nép él, a nemzetiség érzete megvan 
benne -  mintegy öntudatlanul.”195 Magyarországot poliglott országnak tartotta, s úgy vélte, 
hogy a nemzetiségi érzet jogosultsággal jár, nevezetesen az országban használatos nyelvek 
’minél szabadabb használatával’, s ha azt a nemzetiségiek követelik, joggá válik. De képte
lenségnek tartotta a nemzetiségiek által követelt nemzeti területek kikerekítését, mert -  kér
dezte -  mi történik akkor az ott élő más nemzetiségek jogaival? Mocsáry tehát már a század 
közepén pontosan érezte, hogy a nemzetiségi kérdés, ’más ajkú honosaink’ problémája 
a magyar politika legfontosabb, s egyben ’legbonyolultabb csomójává’ válik, amely próba
köve lesz a magyar szellemi elit politikai érettségének, s amelyet ha nem sikerül kibogozni, 
a nemzet végzetét okozhatja.196 Mocsáry ugyanis a magyar nemzetre nézve -  egyetértve 
ezzel Kossuth és Teleki emigrációs gondolataival -  nagyobb veszélyt látott a németségben, 
mint a hazai nemzetiségekben. „Nekünk -  mint írja -  szláv nemzetekkel szövetkezni a ren
deltetésünk, mert a német, akár osztrák, akár porosz a legveszedelmesebb ellenségünk. 
Lengyelekkel, csehekkel, tótokkal, szerbekkel, horvátokkal, bulgárokkal, de a szövetségbe 
be kell foglalni a románokat is. Szláv fajú nemzetekkel, mondom, nem a 150 milliónyi szláv

192 Az esetet leírja: Szatmári Mór: Húsz esztendő parlamenti viharai. Budapest, 1928, Amicus, 77-83. p.
153 Mocsáry a nemzetet a közös eredet, a közös nyelv s a közös családi érzelem’ alapján határozta meg, 

s e szerint -  mint írta -  „létezik Magyarhon területén Tót, Szerb, Horvát, Oláh nemzet is”. A nemzeti 
érzelem alapját és célját pedig az eötvösi megközelítéssel szemben (magasabb hivatás, uralkodás) a ter
mészeti ösztönben és az önfenntartásban látta. Mocsáry Lajos: Nemzetiség. Pest, 1855, Ráth Mór, 42. és
80-81. p.

194 A függetlenségi érvelést lásd Mocsáry Lajos: Egy baloldali program. Pest, 1869, Osterlamm; valamint uő: 
A Függetlenségi Párt. Budapest, 1906, Rényi Károly. A kiegyezés -  melyet ő a kör négyszögesítésének 
tartott -  általános kritikájához: uő: A közösügyi rendszer zárszámadása. Budapest, 1902, Franklin.

195 Mocsáry Lajos: A magyar társasélet. Pest, 1855, Müller Emil, 6. és 64. p.
196 Mocsáry Lajos: Program a nemzetiség és a nemzetiségek tárgyában. Pest, 1860, Ráth Mór, 1. p.
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nemzettel, mert ilyen non datur, ez csak ethnographiai és publicistái fogalom, in terrorem 
mundi kitalálva. A más fajúk megmagyarítása, kiirtása stb. tiszta bolondság, melyet a ma
gyarság soha nem hitt, se vett célba komolyan, ez csak a félénk gyermeknek a sötétben való 
fütyülése.”197 Ugyanakkor ő is ellene volt ’Magyarország nemzetiségi felparcellázásának’, 
javaslatok sorát dolgozta ki az állami egység megőrzésének és védelmének (a felsőház sze
repének növelése, a nyelvhatáron élők történeti hivatásának tudatosítása stb.), továbbá 
a magyarság szerepének -  a nemzetiségiek sérelme nélküli -  erősítése érdekében, s úgy 
vélte, hogy az 1868. évi nemzetiségi törvény becsületes végrehajtása önmagában megaka
dályozza Magyarország feldarabolását. S ez volt az a pont, amelyet mind politikai ellenfelei, 
mind pedig párttársai erőteljesen megkérdőjeleztek, azt állítván, hogy a nemzetiségek ön
álló nemzetként való elismerése államot hoz létre az államban, s a múlhatatlanul szükséges 
állami egység rovására a centrifugális erőket és tendenciákat szabadítja fel, végül pedig utat 
enged a magyar történeti állam megszüntetését célzó pánszláv törekvéseknek.198 Az a pa
radox helyzet állt tehát elő, hogy Mocsáry, aki 1868-ban még kritikusan nyilatkozott a po
litikai nemzet koncepciójáról, s elutasította a nemzetiségi törvény tervezetét,199 később maga 
is -  a magyar politikai elit nem jelentéktelen részének nemzetállami ábrándjai miatt -  visz- 
szahátrált a nemzetiségi törvény betűjéhez és szelleméhez, s lett az egyéni, s nem a kollek
tívjogokon alapuló eötvös-deáki felfogás védelmezője.200 A törvény elfogadása előtt ugyan
is még úgy vélekedett, hogy a magyar nemzet azon emberek összessége, akik közös ere
detűek, magyarul beszélnek, s egymás iránt családi érzelemmel viseltetnek. S ha ezt 
a nemzetdefiníciót a hazai nemzetiségekre alkalmazta, akkor nem juthatott más következ
tetésre, mint hogy a szlovákok, románok és szerbek is ugyanezen kritériumok alapján nem
zetet alkotnak. Ennek megfelelően az eötvös-deáki politikai nemzet fogalmát szerencsétlen 
választásnak tartotta, ugyanakkor a törvény elfogadása után felismerte, hogy ez mégiscsak 
védelmet kínál a nemzetiségek számára, s a nemzetállami illúziókhoz képest ez a kisebb

197 Mocsáry Lajos levele Stefanovic Sámuelnek. Andornak, 1906. máj. 18. In Tóth Ede szerk.: Mocsáry Lajos 
emlékkönyv 1826-1976. Születésének 150. évfordulójára. Budapest, 1979, Tankönyvkiadó, 407. p.

198 Ezt az érvelést lásd például Erődi Dániel: Észrevételek Mocsáry Lajos röpiratára. Néhány szó a nemzetiségi 
kérdésről. Nagy-Kikinda, 1886, Hungária Könyvnyomda, passim.

199 Lásd Mocsáry Lajos: Az 1868. évi nemzetiségi törvényjavaslatról In uő: Mocsáry Lajos válogatott írásai. 
Budapest, 1958, Magyar Történelmi Társulat, 367-370. p. 1868-ban Mocsáry mind a -  a később törvénnyé 
vált -  többségi, mind pedig a nemzetiségiek által támogatott kisebbségi javaslatot elutasította. „A több
ségi -  mint írja -  renden túl avatkozik az egyházi ügyekbe, mitől az államnak lehetőleg óvakodni kell; 
renden túl avatkozik a községi ügyekbe, ami felesleges; szűkén méri az egyenjogúságot a közigazgatás és 
törvénykezés terén; nem méltányos a nem magyar ajkúak irányában, a felsőbb tanintézetek körül való 
intézkedésekben, s végre határozatlan ígéreteket tesz, melyek törvénybe nem valók. A kisebbségi javas
lat pedig nem más, mint Magyarország feldarabolása.” Uo. 367. p.

200 Mocsáry más 1860-ban megfogalmazta a nyelvi kívánalmait: 1. az országgyűlésen a tanácskozási nyelv 
a magyar; 2. a megyegyűléseken minden ott beszélt nyelv használható; 3. a kormányzás és a közigazgatás 
nyelve valamennyi Magyarországon beszélt nyelv; minden nemzetiség számára külön iskolákat kell létre
hozni. Részletesen lásd Mocsáry: Program a nemzetiség... 1. m. 72-103. p. 1868-ban ezen túl megy, hiszen 
ő egy rövid törvényszöveget javasol, amely a közigazgatás és a törvényhozás szintjén is egyenjogúságot 
teremt a Magyarországon használatos nyelvek között, s ennek praktikus megoldását a minisztériumra 
bízná, s konkrétan felveti -  1868-ban! -  a probléma fordítók-tolmácsok útján történő megoldását. Lásd 
Mocsáry: Az 1868. évi nemzetiségi törvényjavaslatról. ..I .m . 367. és 369. p.
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Kossuth Lajos fiai, Ferenc és Lajos Tódor képviselők társaságában. 1910 körül (mnm tf)

rossz. így -  a magyar közvélemény ábrándkergető és félrevezetett többségével szemben -  tel
jes mértékben illúziónak és kilátástalan próbálkozásnak ítélte akár az iskolán, akár pedig 
közművelődési egyesületeken keresztül történő nyelvi magyarosítási törekvéseket. „Hogy 
az ország lakosságának egyik fele -  mint írja -  elfogadtassa ugyanazon lakosság másik fe
lével a maga nyelvét, elfogadtassa azt oly időben, mely a nemzetiségi eszmének egyenesen 
szülő korszaka, egy oly korban, melyben a tűzzel-vassal való eljárás lehetetlen, egy oly or
szágban, mely nem bír állami önállósággal, tehát a cselekvés teljes szabadságával, oly viszo
nyok közt, midőn a tényleges hatalom egyik vezérelvét a divide et impera képezi, abban 
látván egyik leghathatósabb hatalmi eszközét, hogy az egyik nemzetiséget a másikkal féken 
tarthassa: no hát ez a hallucinációval határos önámítás:”201 Csakhogy prófétai szavaira sen
ki sem akart odafigyelni. Másrészt, Mocsáry azt is színtiszta illúziónak vélte, hogy ’Erdély
ből román országot lehessen csinálni’, a Felvidéket Csehországgal egyesíteni lehessen, to
vábbá, Bánátot és Bácskát Szerbiához lehessen csatolni. Ugyanis meg volt győződve arról, 
hogy a nemzetiségi aspirációk nem vezetnek törvényszerűen nemzeti aspirációkhoz, pon
tosan ellenkezőleg a nemzetiségi követelések kielégítése megszünteti vagy legalábbis csök
kenti a nemzeti törekvéseket. Erre a valóban nyugtalanító kérdésre azonban nem adható 
történeti, csupán hipotetikus válasz. A ’mi történt volna, ha nemzetiségeink megkapják

201A magyarosítás kilátástalanságáról, valamint a közművelődési egyesületek ilyen irányú célkitűzéseiről 
részletesen lásd X. Y. [Mocsáry Lajos]: A közművelődési egyletek és a nemzetiségi kérdés. Budapest 1886, 
Pallas, passim. Az idézet helye: 21. p.
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a nemzeti jogokat’ kérdésére ugyanis nincs érvényes históriai válasz, de a későbbi történe
ti fejlemények inkább cáfolják Mocsáry optimista érveit. De Mocsáryt ebben a kérdésben 
nem gyötörték kétségek, ő ugyanis az egyedül lehetséges politikai megoldásnak a nemze
tiségi törvény szellemében történő kormányzást, az azzal ellentétes új törvények és rendel
kezések visszavonását (a magyar nyelv általános iskolákban való oktatása, a középiskolai 
törvény több rendelkezése, a Matica Slovenská betiltása, a turócszentmártoni, nagyrőcei és 
znióváraljai középiskolák megszüntetése, a magyar anyakönyvek erőltetése stb.), a kormány 
semlegesség álláspontjára történő helyezkedését, továbbá a nemzetiségi jogok bővítését és 
kiegészítését (a nemzetiségek kulturális törekvéseinek állami támogatása, a nemzetiségi 
tanintézetek segélyezése stb.) tartotta.202 A magyarosítás szerinte céltalan politikáját a nem
zetifüggetlenség kivívása szempontjából is tragikusnak, s egyben nagyzási hóbortnak vélte, 
lehetetlen vállalkozásnak ítélte ugyanis az Ausztriával és a nemzetiségekkel szembeni egy
idejű küzdelmet, továbbá úgy vélte, az asszimüáció erőltetése lehetetlenné teszi a polgári 
szabadság, a jogegyenlőség, valamint a legtöbb szabadelvű intézményfenntartását. Ez a po
litika szerinte szükségszerűen vezet majd az egyházi és iskolai önkormányzatok felfüggesz
téséhez, a sajtó-, az egyesülési és gyülekezési szabadság megszűnéséhez, következésképpen 
a magyarosító soviniszta elképzelések az országot elkerülhetetlenül Ausztria és a reakció 
karjaiba kergetik. A magyarosítás, az asszimiláció, a kifelé terjeszkedés értelmetlen és hasz
talan erőltetése helyett Mocsáry a magyarság belső megerősödést szorgalmazta, magunk 
és nyelvünk megóvását az elkorcsosodástól, a magyar mágnás rend ’visszamagyarosítását’.

Mocsáry ennek megfelelően a Grünwald-féle központosító célokat és törekvéseket is cél
talannak látta.203 De őt nemcsak a Grünwald munkáiban folytonosan visszatérő centralizá
lási hajlam, továbbá a megyei önkormányzat kemény kritikája aggasztotta. Ez a probléma 
mélyen összefüggött egy történelem- és társadalomértelmezési kérdéssel is. Nevezetesen 
a magyar nemesség történelmi szerepéről, és az úgynevezett dzsentriproblémáról van szó. 
Mocsáry ugyanis úgy látta, hogy Grünwald Béla politikai célok érdekében hívta segítségül 
a történelmet, olyan képet festve a régi magyar nemesről, amely egyrészt történelmietlen, 
másrészt mélyen igazságtalan. Grünwalddal szemben ő úgy látta, hogy a magyar nemesség 
nagyságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1848-ban önként lemondott kiváltságairól, 
s vagyona egy részéről, s a szabadságharc leverése után anyagi érdekeit ugyancsak figyelmen 
kívül hagyva együtt vérzett a nemzettel’, s ritka erkölcsiségről tanúbizonyságot téve távol 
tartotta magát a közhivataloktól. Történeti példák sorával cáfolni igyekezett Grünwald azon 
tételét, miszerint a megyei köznemesek, a táblabírók csak saját szűkkeblű osztályérdekeiket 
követték. Ezzel szemben ő a magyar gentryben egy tragikus sorsú társadalmi réteget látott, 
amely jórészt éppen jó tulajdonságai (becsületesség, jólelkűség, önérzetesség, hazafiság, ke
délyesség) miatt jutott szomorú helyzetébe. E réteg gyöngítését, történelmi szerepének hamis 
színben való feltüntetését politikai szempontból is elhibázottnak tartotta. „Tanácsos-e -  mint

202 1902-ben írt munkájában (A közösügyi rendszer... I. m.) Mocsáry összehasonlította a nemzetiségi tör
vény eredeti szövegét és szellemét az akkori valósággal, s arra következtetésre jutott, hogy az egész kér
dés rosszabb karban van most, mint valaha volt, s a nemzetiségi törvény legtöbb pontját nem tartják be. 
(Uo. 208-249. p.)

203 A centralizáció egyik vészes következményének Mocsáry az elhatalmasodó korrupciót tartotta. Lásd uő: 
A z állami közigazgatás. Budapest, 1890, Singer és Wolfner, 10-13. p.



A POLITIKAI NEMZET KRITIKUSAI ÉS A NEMZETÁLLAM ILLUZIONISTÁI •  1 1 7

Iskolások színielőadása a Kossuth-emlékünnepségen. Vác, 1900 körül (MNM TF)

írja -  a magyar nemzetiség szempontjából teljesen lejárni azt az osztályt, mely tán a legna
gyobb rész azok közül, kiket a magyarság számára szerezni akarunk, példányképül szolgálni 
van hivatva. Aki nálunk birtokot vesz, asszimilálni törekszik magát környezetével, ismeretség 
után jó szomszédság, barátság, atyafiság fejlődik. A felszívódásnak ezt a munkáját ne akadá
lyozzuk azon osztály jó hírnevének lerombolásával, mely a magyar műveltségnek legrégibb 
s legnagyobb tért foglaló képviselője, mely meghamisítatlanul magyar, melynek jellemében, 
modorában, életmódjában és szokásaiban sok vonás van, mely mint tapasztaljuk, nagy vonzó 
erőt gyakorol mindazokra, kik vele érintkeznek. De ezen osztály az ország némely vidékein 
úgyszólván egymaga képviseli a magyarságot. A nemzeti politikának, a Grünwald Béla által 
könyvében képviselt irányeszmék egyik legfőbbikének, nem lehet fontosabb föladata, mint 
ezeket az elemeket, a nemzetiségnek ezen nagy jelentőségű tartozékát konzerválni. Sokkal 
fontosabb és üdvösebb ez, mint nagyon sok egyéb, mit a nemzetiségi ügy körül művelünk.”204 
Ez az idézet is pontosan mutatja azt a szemléleti szakadékot, amely kettejük történeti és tár
sadalmi látásmódját -  politikai céljaik különbözőségéről már nem is beszélve -  elválasztotta. 
Mocsáry ugyanis elutasította mind Grünwald alapvető célját, a magyarosítást, mind pedig 
annak eszközét, a centralizációt. Ugyanakkor -  s ez jól mutatja a magyar történelem bonyo
lultságát, hogy ne mondjam kuszaságát -  megvédi a magyar dzsentrit Grünwald támadásai
val szemben, aki viszont polgárosítani akar, s ezzel örökre száműzni a dzsentri uram-bátyám

204 Mocsáry Lajos: A régi magyar nemes. Észrevételek Grünwald Béla „A régi Magyarország" című munkájára.
Budapest, 1889, Franklin, 19-20. p.
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mentalitását, amely mentalitás egyik összetevőjét, nevezetesen a nemzetiségi szempontok 
teljes figyelmen kívül hagyását egyébként maga Mocsáry is éles kritikával illette. Mocsáry 
azonban szemben Grünwalddal nem a magyar alkotmányban, nem a magyar köznemes
ség, a magyar dzsentri -  úgymond -  hibáiban találta meg Magyarország elsorvadásának 
okait, hanem a függetlenség hiányában, végső soron az idegen uralkodóházban, s az osztrák 
gyarmati elnyomásban. Ugyanakkor azt is éles szemmel vette észre, hogy a teljes független
ség hiányát sokan azzal kompenzálják, hogy a nemzetiségeken töltik ki bosszújukat, rajtuk 
köszörülik nyelvüket, a nemzetiségi kérdés -  mint írja -  „az a darab szövet, melyből foltot 
szabdalt hazafisága lyukas köntösére boldog-boldogtalan”.205

A századfordulóra az eötvös-deáki politikai nemzet koncepcióját -  még inkább a szel
lemét! -  tehát már szinte senki sem vette komolyan. A modernitás beköszöntével új problé
mák egész sora jelent meg a színen (demokrácia, általános titkos választójog, munkáskérdés, 
zsidókérdés, merkantil-agrárius ellentét, politikai katolicizmus, keresztényszocializmus, 
polgári radikalizmus, szociáldemokrácia, agrárszocializmus, modern irodalom és művészet 
stb.), amelyekről ez a nemzetkoncepció jóformán semmit sem mondott, miközben a régi 
megoldatlan problémák (mindenekelőtt a magyar függetlenség ügye, a nemzetiségi kérdés 
és a magyar birtokos középosztály helyzete) sem oldódtak meg, sőt még a korábbiakhoz 
képest is sokkal inkább kiéleződtek. Magyarország a századforduló után egyre inkább egy 
kitörés előtt álló vulkánra kezdett hasonlítani, annak minden jellegzetességével: a mit sem 
sejtő és a boldog békeidők idilljét élvező uralkodó osztálytól a katasztrófát megérző lényeg
látókig. Az uralkodó magyar politikai eliten belül még leginkább Tisza István és szűk intel
lektuális köre nézett szembe ezekkel a tömegesen jelentkező megoldatlan új feladatokkal és 
problémákkal, mivel a hagyományos magyar szellemi-politikai elit döntő többsége -  mint 
ahogy azt a fentiekben láttuk -  a valóság felismerése helyett inkább ábrándokat és álmokat 
kergetett. Tisza István -  bár sok vonatkozásban követte miniszterelnök apja, Tisza Kálmán 
szabadelvű politikáját, de annak impresszionisztikus, régimódi, joviális, a politikai prakti
kumot és a háttéralkukat előnyben részesítő politikájával szemben -  egy világnézeti és ideo
lógiai szempontból következetes és átgondolt rendszert alakított ki, amely messze kiemelte 
őt politikus kortársai közül. Tisza István és a Magyar Figyelő körül szerveződő maroknyi 
intellektuális csoport Réz Mihály szellemi vezetésével a liberális nacionalizmusnak egy új, 
erős konzervatív hangsúlyokkal színezett típusát hozta létre. Ez a liberális-konzervatív 
nemzedék szkepszisssel tekintett mind a kossuthi liberális nacionalizmusra, amely abban 
reménykedett, hogy a szabadságért cserébe a nemzetiségiek feladják nemzeti céljaikat, mind 
pedig az eötvös-deáki politikai nemzet koncepciójára, amely valamiféle békés együttélésben, 
a magyar politikai nemzet lassú, kölcsönös kompromisszumokon keresztül történő megszi
lárdulásában reménykedett, végül pedig ez a politikai-intellektuális csoport az emigrációs 
konföderációs elképzeléseket eleve a politikai álomvilágba sorolta. Bár Tisza nyíltan soha
sem tagadta meg a politikai nemzet koncepcióját és a nemzetiségi törvény szellemét, annak 
megerősödésében, illetve a nemzetiségi törvény esetében annak őszinte végrehajtásában 
igazán sohasem bízott. A magyarság és a nemzetiségiek viszonyát -  szemben Deákkal -  már 
sokkal inkább harcnak, hatalmi csatározásnak, a létért folytatott küzdelemnek fogta fel, ahol

205 Mocsáry: A közösügyi rendszer... I. m. 234. p.
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a magyarságnak -  a liberális elvek lehetőség szerint való figyelembevételével -  minden esz
közt fel kell használnia a politikai-hatalmi status quo megőrzése érdekében. Hogy számára 
hol vannak a liberalizmus határai, nos, azt egyértelműen és világosan kimondta politikai 
beszédeiben. „Énelőttem -  mondta például aradi beszédében -  két irányadó szempont áll 
fenn: meg kell őrizni a magyar államnak nemzeti jellegét, és meg kell őrizni a társadalom 
intelligensebb részeinek jogosult befolyását, de el kell menni a reform terén addig a határig, 
ameddig ez a két szempont megengedi; de ezt a határt átlépni nem szabad, hacsak a nemzet 
legszentebb érdekeit könnyelműen kompromittálni nem akarjuk. (Élénk helyeslés és éljen
zés.) Ez az irányeszme, amely engem ebben a kérdésben vezet; semmi más teoretikus dokt- 
rinér állásponthoz nem kötöm magamat. Rám nézve minden egyéb mellékes. Elfogadok 
minden olyan megoldást, amely mellett ezt a kérdést megnyugvással elintézhetjük, ha ezt
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a két kardinális szempontot kellőleg garantírozza. Ennek biztosítása nélkül pedig el nem 
fogadok semmit a kerek világon. (Lelkes éljenzés és taps.)206 Tisza István lehetetlen feladat
ra vállalkozott, amikor egyrészt meg kívánta őrizni a történeti Magyarország territoriális 
egységét, másrészt szerette volna fenntartani a megörökölt liberális politikai-gazdasági 
rendszert, harmadrészt a felmerülő új problémákat lehetőleg liberális, parlamenti keretek 
keretek között akarta megoldani, negyedrészt szembehelyezkedett a nagyobb demokráci
át és általános, titkos választójogot követelő, valamint új szellemi-művészeti kultúrát meg
honosító korszellemmel, s végül -  de nem utolsósorban -  az alapvetően nemesi eredetű, 
mind financiális, mind pedig erkölcsi-intellektuális szempontból erősen hanyatló birtokos 
társadalmi réteget át akarta alakítani modern, polgári középosztállyá.

Tisza tehát minden politikustársánál világosabban látta a magyar állam, s benne a ma
gyarság kétségbeejtő helyzetét, a látszólag nyugodt felszín alatt keletkezett mély repedéseket 
és szakadékokat. Tagadhatatlan realitásérzéke ezért azt súgta neki, hogy a legtöbb, amit az 
adott helyzetben elérhet, az eddig kivívott jogok, az elért hatalmi státusz és a jövőre vonat
kozó esélyek lehetőség szerinti fenntartása. Ez a paradox helyzet tette ezt az alapvetően libe
rális iskolázottságú és műveltségű elmét fokozatosan érték-, majd struktúrakonzervatíwá, 
annak ellenére, hogy a korszak újkonzervatív ideológiáinak többségével (antiszemitizmus, 
agrárizmus, politikai katolicizmus) élesen szemben állt. Tisza politikai gondolkodását és 
gyakorlati politizálását tehát mindennél -  még világnézeti elkötelezettségénél is -  jobban 
meghatározta a magyar állam veszélyeztetett és labilis helyzete. Ennek következtében poli
tikai elveit és gyakorlati politikáját mindvégig a magyar állam megerősítésének és a meg
sejtett összeomlás elkerülésének igénye és akarata határozta meg. Számára ugyanis mind az 
eszmékben, mind pedig a politikai gyakorlatban az volt a fontos, hogy azok előmozdítják-e 
a nemzet fejlődését a valódi és tartós egyéni és politikai szabadság felé’ vagy sem. S mivel 
meg volt arról győződve, hogy a magyar nemzet fejlődését alapvetően még mindig a sza
badelvű politikai eszmék és gyakorlat segítik elő leginkább, ezért semmi okot nem látott 
ezen elvek felfüggesztésére. De ezeket az eszméket nem dogmaként kezelte, ugyanis ha 
a nemzet érdeke úgy kívánta, habozás nélkül választott konzervatív megoldásokat. Pon
tosan ez az oka annak, hogy miért okoz annyi nehézséget politikai nézeteinek ideológiai 
besorolása, hiszen annak nyilvánvalóan voltak liberális, konzervatív, nacionalista, keresz
tény, merkantilista és agrárius jegyei. Tisza mindezeket az elemeket viszonylag koherens és 
egységes rendszerré, egyfajta liberális vagy még pontosabban liberális-konzervatív nacio
nalizmussá gyúrta össze, de a feltorlódó megoldatlan ügyek és problémák miatt, valamint 
a nemzetiségek kifelé gravitáló akaratával szemben a történeti Magyarországot ezzel a ha
tározottan nemzetközpontú politikával sem lehetett megmenteni. Tisza kétségkívül meglévő 
politikai talentuma, határozott egyénisége, erős kálvinista, predesztinációs hite és akarata 
sem volt elég erős ehhez a feladathoz, s személyes -  tragédiába torkolló -  sorsa mintegy 
jelképezi a történeti Magyarország bukását és tragikus összeomlását.207 Eszmei és politi-

206 Tisza István: A 67-es kül- és belpolitika céljai. Arad 1910. máj. 19. In Tisza István: Válogatott politikai 
írások és beszédek. Szerk. Tőkéczki László. Budapest, 2003, Osiris, 219-220. p.

207 Tisza protestáns hitének és politikai tevékenységének összefüggéséről lásd A vallás a modern élet küz
delmeiben, Gondnoki székfoglaló, valamint Protestáns hit és felvilágosodás című cikkeit. In Tisza: Vá
logatott politikai írások... I. m. 397-402.; 397- 413. és 434-442. p.
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Tisza István beszédet tart az aradi vértanúk emlékszobra előtt. 1910. október 6. (mnm tf)

kai szilárdsága és következetessége alapvetően protestáns hitére épült. Ezért talán magára 
is gondolt, amikor édesapja, Tisza Kálmán halálakor a következőket mondta: „Keresztyén 
volt a szó oly igaz, oly magas és oly mély értelmében, minőben azt fájdalom, nagyon kevés 
emberről mondhatjuk el. Keresztyén, ki megalázza magát Istene előtt, de erős szövetség
ben él Istenével, s kit Isten irgalmába vetett bizodalma e világ hiúságai, kételyei, kísértései 
és megpróbáltatásai fölé emel. Keresztyén, ki tisztában van az élet nagy problémáival, és 
Isten akaratában megnyugodva tölti be rendeletetését, küzdi meg az élet harcát s fogadja, 
mit reá mért a sors.”208

Tisza István és körének politikai credóját, ideológiai alapállását, valamint a magyar 
nemzeti kérdésben elfoglalt álláspontját és dilemmáit talán úgy érthetjük meg leginkább, 
ha sorra vesszük azokat a kulcskérdéseket, amelyek a magyar nemzeteszme szempontjából 
a legfontosabbak voltak. Ilyennek tekinthető mindenekelőtt a magyar liberalizmus -  kora
beli elnevezéssel -, a magyar szabadelvűség problémája; azután a politikai rendszer meg
újítása, az időközben elkorhadt választási rendszer megváltoztatása, valamint az -  európai 
összehasonlításban valóban szűk -  választójog kiszélesítésének ügye, azaz az úgynevezett ál
talános, titkos választójoggal kapcsolatos problémák; továbbá az ekkorra már elüszkösödött 
nemzetiségi kérdés; végül pedig a korszak újkonzervatív ideológiáival való szembenézés.

Tiszának és körének meggyőződésévé vált, hogy a magyar nemzet sorsa összeforrt a sza
badsággal, felvilágosodással és a szabadelvű haladással’, ennek megfelelően nem szabad

208Tisza: Gondnoki székfoglaló... I. m. 404. p.
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hagyni, hogy egyrészt a ’retrográd’ (osztrák birodalmi gondolat, ultamontán klerikaliz- 
mus), másrészt a ’destruktív erők’ (polgári radikalizmus, nemzetiségi izgatok, szocialis
ták) uralomra jussanak, s aláaknázzák ezt az értékes magyar politikai tradíciót. Tiszának 
mindenekelőtt Deák Ferenc volt a példaképe, akinél egyrészt ’önzetlenebb, jellemesebb és 
tisztább politikust’ nem ismert, másrészt, aki szerinte -  szemben a ’jogász’ Kossuthtal -  ál
lamférfierényekkel rendelkezett, felismerve azt az alaptörvényt, hogy politikai kérdésekben 
nem az a döntő, hogy kinek az oldalán áll a jog és az igazság, hanem, hogy kié a hatalom. 
Továbbá Deák -  ismét csak Kossuthtal ellentétben -  világosan látta, hogy mivel a hatalom 
az osztrák császár és a kormány kezében összpontosul, így bizalmat kell gerjeszteni ben
nük a magyar reformok iránt, s semmiképpen nem szabad kenyértörésre vinnni a dolgot, 
a leglényegesebb kérdés számunkra ugyanis, hogy a „nemzet előtt lehetővé tétessék az, 
hogy az hasznos reformok által a szomorú helyzetből kiemelkedjék”.209 Bár Tisza mélyen 
hitt abban, hogy a kiegyezéskor egy kicsit nagyobb kitartással és ellenállással valamivel 
több is elérhető lett volna, de az ország siralmas helyzetéért éppen hogy nem Deákot és 
a kiegyezést tette felelőssé, hanem a kiegyezés utáni gyalázatos’ kormányzást és a magyar 
társadalom tehetetlenségét. Amikor őszintén beszélt a magyar társadalom vezető osztá
lyáról, akkor ő sem használt pozitívabb jelzőket, mint radikális ellenfelei (úri dölyf és gőg, 
elfordulás a produktív munkától, gondatlanság, könnyelműség, pénzzel bánni nem tudás, 
ferde nevelés, hatalmas és teljesítménnyel alá nem támasztott igények, csekély munkaerő 
stb.), mégis -  szemben a radikálisokkal -  mindebből nem azt a következtetést vonta le, hogy 
pusztulnia kell ennek a társadalmi osztálynak, hanem ellenkezőleg, mindent meg kell tenni 
felvilágosításáért és felemelésért, mert -  vélte -  nincs más társadalmi réteg, amely ennek 
a helyébe léphetne. A munkásság és a parasztság ugyanis nem elég érett és művelt a feladat
ra, a polgárság jórészt híján van a nemzeti tradícióknak, a nemzetiségi középosztály pedig 
nem érdekelt az egységes magyar társadalom fenntartásában. Az adott politikai-hatalmi 
helyzetben tehát a magyarság számára a kiegyezést törvényszerűnek és elkerülhetetlennek 
tartotta, mivel úgy látta, hogy egyrészt a pászlávizmusnak Magyarország csak a Monarchia 
részeként állhat ellent. Másrészt a magyar társadalom csak ebben a hatalomvédte szélár
nyékban erősödhet meg, s csak ez teszi lehetővé a későbbiekben a magyar érdekek erőtel
jesebb képviseletét. S csak a Monarchia biztosította politikai-hatalmi védettségben tartható 
fönn a szabadelvű, liberális gazdasági-társadalmi rendszer, amelyet -  mint ahogy erre előbb 
már utaltunk -  nem öncélnak, hanem egyrészt a magyarság felemelkedését segítő, másrészt 
az emberi természettel harmonizáló (’vagyonunk átszállása azokra, akiket szeretünk, leg
hatalmasabb rugója a vagyonszerzésnek’), továbbá versenyre sarkalló, a többtermelést és 
emberi haladást egyedül kikényszerítő eszköznek tekintett. De arról is meg volt győződve, 
hogy a liberális gazdasági rendszert részben társadalmi, részben pedig állami eszközökkel 
a lehetőség szerint valamennyire szabályozni és korlátozni kell.210

Ezt a szabadelvű gazdasági-társadalmi rendszert, valamint a nemzeti egységet látta ve
szélyeztetve egyrészt a fiatalok lázadása, azaz a hazai ’progresszívek’, mindenekelőtt Jászi 
Oszkár polgári radikálisai, másrészt a szociáldemokraták által. Ez magyarázza az ő -  és még

209 Az érvelést részletesen lásd Tisza István levele Lovassy Ferenchez, 1876. máj. 21. Uo. 394. p. Szinte hihe
tetlen, hogy ezt az érett, egész pályáját meghatározó gondolatsort egy 15 éves fiatalember vetette papírra.

210 A fejtegetést lásd Tisza István: Az agrárius kérdésről. Uo. 283-325. p.
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inkább Réz Mihály és Herczeg Ferenc -  éles kirohanásait ellenük. Tisza úgy látta ugyanis, 
hogy a polgári radikálisok és a szocialisták mozgalma Magyarországon a nemzeti egységet 
mintegy belülről veri szét, következésképpen kiszolgáltatottá teszi az országot a külső ellen
ségek számára. S Tisza hangja sem volt kevésbé érdes, mint a radikálisoké: „A hipermodern 
jelszavakból táplálkozó félműveltség terrorizmusa ez, amelynek vásári lármája betölti a mo
dern kultúra egész épületét (hiszen az értelmi világban is annál kongóbb hangot ad minden 
tárgy, mentői üresebb), s a félműveltség egész türelmetlenségével és elbizakodottságával hur- 
rog le minden ellenvéleményt. Nekünk a gondolkodás szabadságát a »szabadgondolkodók« 
ellen kell megvédenünk. A léleknek azt az igazi szabadságát, mely minden ember számára 
biztosítja az igazság kereséséhez való jogot, és megbecsül az igazság felé törekvő minden be
csületes munkálkodást, mely megérteni, tárgyilagosan értékelni kívánó jóakarattal fogadja 
az emberi elme minden őszinte törekvését; amely nem divatos áramlatok, nem közhelyek 
szerint ítél, de tért enged minden komoly értékkel bíró szellemi irányzatnak, s az ellentétes 
áramlatok szabad mérkőzésétől várja haladásukat, a felvilágosodást.”211 Herczeg Ferencet pe
dig leginkább az bőszítette fel a radikálisok szemléletében, hogy ők -  úgymond -  a saját ha
zájukat állandóan a külföld szemüvegén keresztül nézik, s a magyar valóságból csak annyit 
ismernek, amennyiről a kávéház tudomással bír, s ezt a kávéházi közvéleményt azonosítják 
Európával.212 Kenedi Géza három pontban foglalta össze a polgári radikális destrukció’ lé
nyegét: először is, a nemzeti eszme és az igazi hazaszeretet tagadása; másodszor, a vallások 
társadalomrendező és társadalomszervező funciójának az elutasítása; végül pedig a nemi 
és a családi élet rendjének a semmibe vétele.213 A két, egymást kölcsönösen kizáró nézet 
(egyfelől Magyarországot csak a radikális demokratizálás és az új eszmék átvétele ment
heti meg; másfelől a demokratizálás és a társadalmi csoportok közötti feszültség erősítése 
veszélybe sodorja az országot, továbbá sietteti a felbomlást) képviselői az 1905-1906-os 
politikai válság után felégették az egymáshoz vezető hidakat, s ez a folyamat kettészakítot
ta a magyar politikai elitet és az értelmiség meghatározó csoportjait. Ahogy Réz Mihály 
egyértelműen megfogalmazta: tiszta vizet kell önteni a pohárba, hie Guelf- hie Ghibellin, 
nincs semlegesség, mindenkinek döntenie kell ebben a kérdésben. Tisza a nemzeti egység 
érdekében és az ország veszélyeztetett helyzete miatt éppen ezt akarta elkerülni, de ennek 
bekövetkeztéhez merev gondolkodásával és magatartásával tagadhatatlanul maga is hozzá
járult. De az is az igazsághoz tartozik, hogy bár az őt ért támadások (vollblut junker -  Jászi; 
a magyar konzervatív színvonal a román alatt van -  Ignotus; a demokrácia útja Magyaror
szágon csak Tisza István hulláján át vezet -  Jászi; vad, geszti bolond -  Ady) minden józan 
mértéket nélkülöztek, ennek ellenére radikális ellenfeleivel szemben sohasem fordult az 
erőszak vagy a megtorlás eszközeihez, s a zsidó kártyát sem volt hajlandó kijátszani, jóllehet 
ezzel az 1910-es évek Magyarországán már egyértelműen politikai népszerűségre tehetett 
volna szert. „Én azt hiszem -  mondta egy parlamenti beszédében -, a zsidóság kebelében 
is megférnek a legkülönbözőbb szellemi irányok. Azt hiszem, a legsötétebb vakbuzgóságtól 
az ateizmusig felmutat a zsidóság is igen különböző szellemi törekvéseket. Ebből tehát egy 
újabb izgatásra nem szabad táplálékot meríteni, és nem szabad ezzel újabb üszköt dobni

211 Tisza István: Szabadgondolkodás. Uo. 328. p.
212 Herczeg Ferenc érvelését részletesen lásd: Jelszavak. Magyar Figyelő, 1911. 1. köt. 5-6. p.
213 Kenedi Géza: Gondolatok a destrukcióról. Magyar Figyelő, 1911.2. köt. 360. p.
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a magyar nemzeti társadalomba.”214 Tisza a hazai zsidóságra tehát úgy tekintett, mint a ma
gyar állam megerősítésének egy lényeges faktorára. Ügy vélte, hogy a zsidóság meghatározó 
csoportjai -  mindenekelőtt a gazdasági hatalommal rendelkezők -  hűségesek a történelmi 
Magyarországhoz, a tradicionális magyar uralkodó elithez, s lassan ugyan, de megindult 
e két réteg integrációja. Ebben a tudatban Tiszát megerősítették a Szabadelvű Pártban, 
majd a Nemzeti Munkapártban politizáló kikeresztelkedett vagy az izraelita valláshoz hű 
zsidó politikusok, valamint a zsidó választók többsége is, hiszen Budapesten például, ahol 
minden második szavazó a zsidóságból került ki, rendre a szabadelvű, majd a munkapárti 
jelöltek diadalmaskodtak. Ennek megfelelően a századfordulón megerősödő újkonzervatív 
ideológiák nyílt vagy latens antiszemitizmusát mind elvi-liberális, mind pedig gyakorlati
politikai okokból élesen és egyértelműen elutasította, s a fokozatosan megerősödő zsidó- 
ellenességnek semmiféle gesztust nem tett.

Tisza pontosan látta az európai demokratizálódási folyamat elkerülhetetlenségét és szük
ségszerűségét, mégis Magyarország számára az általános és titkos választójog bevezetését 
nem helyeselte, annak teljes politikai súlyával ellene szegült, s ez tragikus következmé
nyekkel járt a magyarságra nézve. A politikáról egyrészt régi típusú liberális elképzelései 
voltak, nevezetesen a közügyekkel elsősorban a legkiválóbbaknak, a nemzeti szempontból 
elkötelezetteknek és az anyagilag függetleneknek, a politikáért, a közért tenni akaróknak, 
s nem a politikából megélni szándékozóknak kell teret adni. Személyes tapasztalatból ismer
te ugyanis a megélhetési politikusok megvesztegethetőségét és korrupcióra való hajlamát, 
de ezt a tagadhatatlanul létező összefüggést és veszélyt már-már diabolikussá nagyította. 
A választójog kiterjesztését az alsóbb néposztályok felé egyrészt anyagi gyarapodásukkal, 
másrészt kulturális felemelkedésükkel párhuzamosan tudta csak elképzelni. „Terjesszük 
a kultúrát az országban -  mondta egy beszédében - , és mindenekelőtt gondozzuk és ápol
juk azokat a szellemi és erkölcsi szálakat, amelyek ezt az ezerfelé széttagolt magyar társa
dalmunkat az érzelemnek, a gondolkozásnak, az érzületek szálaival egy élő egész nemzeti 
egységgé foglalják össze. (Tetszés.) Addig, amíg a mi társadalmunkat annyi ellentét any- 
nyifelé szaggatja széjjel; addig, amíg a mi társadalmunk legnagyobb részében hálás talajra 
talál minden demagóg izgató, aki vagy az osztályellentétet, vagy a vallási ellentétet, vagy 
a fajbeli ellentétet használja fel a maga céljaira: addig a mi társadalmunk nem érett a teljes 
demokrácia számára. (Élénk tetszés és éljenzés.)”2'5 Az idő előrehaladtával Tiszának egyre 
inkább fixa ideájává vált, hogy a demokrácia kiterjesztése, s különösen az általános, titkos 
és községenkénti választójog bevezetése szükségszerűen az ezeréves Magyarország fel
bomlásával jár együtt.216 Hogy ez így lett volna vagy sem, nos, arra nincs történeti válasz. 
Tisza mindenesetre minden lehetséges érvet felsorolt az általános választójog behozatalá
val szemben (Ausztriában és Németországban az általános választói jog bevezetése meg
semmisítette a ’társadalom műveltebb, fölvilágosodottab, politikailag érettebb elemeinek 
politikai hatalmát’, és megerősítette a klerikális, radikális és nacionalista pártokat, valamint

214 A szöveget idézi Vermes Gábor: Tisza István. Budapest, 1994, Századvég, 194-195. p.
215 Tisza István: Nemzeti egység és demokrácia. Kolozsvár, 1910. ápr. 30. Inuő: Válogatott politikai írások... 

I. m. 181. p.
216 Tisza választójoggal kapcsolatos cikkeit lásd Tisza István -  Réz Mihály -  Méhely Kálmán: Választójog. 

Tanulmányok. Budapest, 1913, Magyar Figyelő, passim.
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teret engedett a ’politikai analfabétáknak és demagógoknak’; a választójog kiterjesztése Ma
gyarországon a ’felekezeti, faji és szociális izgatóknak’, valamint a 48-as érzelmű parasztság 
miatt a függetlenségieknek és az agráriusoknak kedvezne, végül fokozná a korrupciót és az 
egyébként is gyakori választási visszaéléseket; a parlament színvonala vészesen lesüllyedne; 
a választójog kiterjesztése még a nemzetiségi középosztálynak és az értelmiségnek sem áll 
érdekében; a magyarság gyengítése egyben a dinasztia hatalmát is csökkentené stb.), s a 
választójog elkerülhetetlen kiterjesztését szigorú feltételekhez (30 év, 6 osztály elvégzése, 
állandó lakás, cenzus, közvetett és közvetlen szavazás kombinációja) kötötte volna.217 Tisza 
barátja és harcostársa, Réz Mihály nyíltan kimondta, hogy az általános és titkos választójog 
bevezetése végső soron a magyar szupremáciát veszélyeztetné. Ez a szupremácia szerinte 
a magyarság gazdasági, politikai és kulturális fölényén alapul, s ha a hagyományos magyar 
politikai osztály és az értelmiség kezéből kivennénk a hatalmat, akkor -  úgymond -  két 
lehetőség maradna számunkra vagy az erőszak, vagy a pusztulás. Réz történeti és politikai 
képtelenségnek nevezte, hogy a haladás meggátolására és a nemzeti állam megdöntésére 
mi magunk ’osztogassunk jogokat’.218

Tisza a nemzeti érzést, a nemzeti összetartozandóság érzését az emberi létezés egyik alap
vető jellemvonásának tartotta. A nemzetet leggyakrabban egy élőlényhez hasonlította, amely 
„magához ragadja a hozzátartozó egyéneket, erős kapcsolatot létesít közöttük, és elválasztja

217 Ezekről a feltételekről lásd Tisza István: A választójogi reform küszöbén. Uo. kül. 142-149. p.
218 Az érvelést lásd Réz Mihály: A választói jogról. Uo. 78-79. p.
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őket más nemzetek tagjaitól”.219 A nemzet fogalmának meghatározásakor nem a speciális 
nemzeti jellemvonásokat tartotta fontosnak, hanem azt a morális és ideális kapcsot, amely 
egyrészt felette áll minden egyéni magánérdeknek, másrészt láthatatlan szálakkal össze
köti az egy nemzethez tartozókat. Kossuthoz kísértetiesen hasonló módon a nemzet el
engedhetetlen feltételének nevezte az önrendelkezési jogot, a hatalomra törekvést és az ál
lamalkotási vágyat. Úgy látta ugyanis, hogy ez az államalkotási vágy ott szunnyad minden 
etnográfiailag egységes népfajban, s „előbb vagy utóbb bekövetkezik a pillanat, amidőn ez 
a törekvés öntudatra ébred, és elemi erővel tör elő a vágy, hogy ő alkosson államot, s hogy 
elenyésztesse az állami és nemzeti határ közötti különbségeket. A történelem lassú, de fel
tartóztathatatlan processzusban etnográfiailag is egységes nemzeti államok kialakulása felé 
halad.”220 De ha ezt a folyamatot elkerülhetetlennek és történeti szükségszerűségnek látta, 
akkor hogyan vélekedett a hazai nemzetiségek ilyen irányú törekvéseiről, s hogyan vélte 
ezeket összhangba hozhatónak a magyar nemzeti törekvésekkel? Egyrészt lassú, évszázados 
folyamatnak látta ezt az egybeolvadást, azaz a problémát kitolta ad Calendas Graecas. Más
részt -  mint ahogy arra a fentiekben már utaltunk -  ebből a szempontból törvényszerűnek 
tartotta a nemzetek közötti állandó harcot, következésképpen a küzdelem végeredményét 
az egyes nemzetek hatalmi állásától, gazdasági és kulturális erejétől tette függővé. Ebből 
a gondolkodásból szükségszerűen következik a nacionalizmus valamilyen fajtája, hiszen 
ha a nemzetek között vetélkedés és harc van, akkor a választás elkerülhetetlen, s az egyén 
erkölcsi kötelessége a saját nemzetének felemelkedéséért és egyben győzelméért küzdeni. 
Tisza mindezt magától értedődőnek tartotta, s eszébe sem jutott a dolog logikáját, neveze
tesen a ki kit győz le tézisét megkérdőjelezni. A történelmet alapvetően két erő, a széttagoló 
társadalmi és az egyesítő nemzeti, azaz az osztályérdek és a közérdek állandó küzdelmének 
látta, s számára nem volt kérdés, hogy a kettő közül melyiket válassza. Bár nem kérdőjelezte 
meg, hogy lehetnek olyan időszakok, amikor az osztályérdek jut diadalra, de a magyarságot 
olyan nemzetnek látta, ahol ez a ’dekadencia legfeljebb rövid távon érvényesülhet, követke
zésképpen egy szabadságra érett és arra méltó nemzet esetében -  vélte -  hosszú távon csak 
az egységesítő nemzeti érdek kerekedhet felül. Ebből következett az általa Janus-arcúnak 
nevezett nemzetiségi politikája, nevezetesen egyfelől az egységes magyar nemzeti állam 
tekintélyének és biztonságának a megvédése, s az ennek aláásására irányuló célkitűzések 
szigorú letörése, másfelől a szívek és lelkek megnyerése’, azaz a „jó testvérnek, a jó szülő
nek vonzó, szeretetet, tiszteletet, ragaszkodást ébresztő ábrázata azokkal szemben, akik 
szintén hűséges polgárai akarnak lenni a hazának”.221 Nem véletlenül fogalmaz Tisza ilyen 
líraian -  s tegyük hozzá, ilyen homályosan -, hiszen az volt a meggyőződése, hogy ezeket 
az ügyeket végső soron a hatalmi erőviszonyok döntik el, s az esetleges engedményekről 
politikai tárgyalásokon kell dönteni.222 Ugyanakkor ostobaságnak tartotta azt az általa ’tű-

219 Tisza István: Nemzet és társadalom. In uő: Válogatott politikai írások. ..I.m . 332. p.
220 Uo. 334. p.
221 Tisza: Nemzeti egység... I. m. 173. p. A nemzetiségekkel szemben alkalmazott ’Janus-arcű politikához 

lásd még lásd még Tisza István: Helyzetértékelés és a nemzetiségi kérdésről. Nagyvárad, 1910. márc. 3. 
Uo. 114-127. p.

222 Jól példázzák Tisza -  az ellentéteket tárgyalásokon rendezni akaró, ugyanakkor hatalmi helyzetből ki
induló -  szemléletet és politikai gyakorlatát a románokkal folytatott tárgyalásai. In Kemény G. Gábor: 
Iratok... I. m. 6. köt. 40-141. p.; valamint 7. köt. 111-112. p. Az ellenzék egyhangúlag elutasította Ti-
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szúrásoknak és tyúkszemre lépéseknek’ nevezett politikát, amelyet az oktatás és az egyházak 
terén különösen a koalíciós kormányzat gyakorolt. Egy másik cikkében arra figyelmezteti 
a hazai nemzetiségek vezetőit, hogy lehetetlen uralmi vágyuk kielégítése, mivel Magyaror
szágon az együttlakó népfajok közül az egyik számánál, súlyánál s államalkotó képességé
nél fogva’ kiemelkedik a többi közül. Ebben az esetben a belátás politikáját javasolja nekik, 
azaz egyfelől biztosítsák nyelvük, kultúrájuk szabad kifejlődését, másrészt szerezzék meg 
az állam jóindulatát minden jogosult törekvésük számára.223 Tisza mindig is határozottan 
visszautasította a magyarságot zsarnokoskodással és a nemzetiségek elnyomásával gyanúsí
tó nézeteket, ő ugyanis meg volt arról győződve, hogy egyfelől az egyéni jogok biztosítása, 
másfelől a magyarokra jellemző gondatlanság és élhetetlenség’ miatt a színtiszta nemzeti
ségi, valamint a peremterületeken kifejezetten a hazai nemzetiségek gyarapodása és térfog
lalása zajlik. Mivel Tisza sohasem beszélt egyértelműen az asszimilációról, erre vonatkozó 
nézeteit pontosan nem ismerjük, de talán nem tévedünk túlságosan nagyot, ha azt állítjuk, 
hogy ő már szkeptikusan ítélte meg a nyelvi, s különösen az etnikai asszimiláció lehetősé-

sza kezdeményezéseit (Polónyi Géza: aki erre vállalkoznék [tudniillik, hogy Erdély státuszáról tárgyal
jon -  Gy. /.], azt elsöpörné egy felzúdult nemzetnek közvéleménye úgy, mint a pozdorját’), s a Román 
Nemzeti Párt sem fogadta el Tisza kompromisszumos javaslatait.

223 Az érvelést lásd Tisza István: Megjegyzés Réz Mihály cikkére. In Gróf Tisza István összes munkái. 1. köt. 
Budapest, 1923, Franklin, 652-653. p.

Búcsúzás az újlaki templom harangjaitól. 1915 körül (fszek)
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gét, s nem várt el többet a hazai nemzetiségektől, mint hogy legyenek ’jó hazafiak’, azaz ne 
veszélyeztessék a történeti magyar állam territoriális és érzelmi egységét, továbbá azoktól, 
akik érvényesülni akarnak a törvényhozásban vagy a kormányzás valamely területén, ta
nulják meg a magyar államnyelvet. Mint ahogyan a magyar intelligenciát is arra biztatta, 
hogy tanuljanak meg legalább egy nemzetiségi nyelvet. Ezt a nemzetiségi lojalitást annál is 
inkább elvárhatónak gondolta, mivel meg volt arról győződve, hogy a magyar nemzet törté
neti hivatása a Balkán-félszigeten lakó népek -  így Románia és Szerbia -  szabad, autonóm 
fejlődésének a biztosítása és fenntartása, következésképpen a hazai nemzetiségeinknek is az 
az elsőrendű érdeke, hogy a magyarság ezt a történeti hivatását betöltse. Tisza nemzetiségi 
gondolatai tagadhatatlanul konzekvensek, s jól illeszkednek általános liberális-konzervatív 
politikai nézeteihez, de -  s ezt talán mondanunk sem kell -  zárt kört alkotnak, ahová más 
gondolatok és érvek nem igazán tudtak betörni.

A Magyar Figyelő körének nemzetiségi politikára szakosodott teoretikusa Réz Mihály 
volt, aki Tiszánál sokkal karakterisztikusabb -  és tegyük hozzá -  sokkal kevésbé megértő, 
egyfajta szociáldarvinista álláspontot képviselt a hazai nemzetiségekkel kapcsolatban. Réz 
abból indult ki, miszerint mind az Eötvös-féle liberális, mind pedig a marxista radikalizmus 
félreismeri a nemzeti-nemzetiségi kérdés jelentőségét. Szerinte ugyanis a fajok uralomra 
törekednek, következésképpen a nemzet és a nemzetiség csak a fajok különböző érvényesü
lési stádiumai. Ahol uralomra tudnak kerülni (franciák, németek), ott nemzetet alkotnak, 
ahol viszont egy más faj szupremáciája megakadályozza őket ebben, ott csak nemzetiséget 
alkothatnak. A faj fogalmát Réz a századfordulós szóhasználatnak megfelelően etnikum’ 
értelemben használta, hiszen azt hirdette, hogy egy nemzet meghatározó jegye nem a közös 
nyelv, nem is a közös származás, hanem a közös politikai öntudat. A nemzet osztályszem
pontú elemzése -  vélte továbbá -  csak egyoldalú eredményekre vezethet, tudniillik a két
ségkívül meglévő osztályszempontot vallási, partikuláris, földrajzi, pártpolitikai, faji stb. 
szempontok gyakran keresztezik, így minden nemzetnél -  a meghatározó politikai öntuda
ton kívül -  más-más speciális szempontok is szerepet játszanak.224 Réz rögeszméje -  s ettől 
egy tapodtat sem volt hajlandó tágítani -, hogy a magyarságnak ’származási kiválósága és 
a történeti múltból eredő elsőbbségi joga’ vezető szerepet biztosít számára a Kárpát-meden
cében. A modern, demokratikus irányba haladó európai politika azonban éppen ezeket az 
érveket -  származás, dicsőséges múlt, történeti érdemek stb. -  kérdőjelezte meg, s helyébe 
az önrendelkezést, valamint az egyéni szavazatot helyezte. Réz Mihály egész nemzetiségi 
koncepciója tehát ezen a -  szilárdnak éppenséggel nem nevezhető -  alapon nyugodott. Ar
ról kívánta ugyanis meggyőzni a hazai nemzetiségeket, hogy legyenek az egységes magyar 
nemzet hű fiai, fogadják el a magyar nemzeti eszme uralmát, s fejlődjenek annak védelme 
alatt. Ellenkező esetben a fajok kíméletlen harca következik, amely véget vet majd a haladás
nak és a szabadságnak régiónkban. Magyarul, a haladás és az egyéni szabadság érdekében 
mondjanak le az önrendelkezés jogáról. A nemzetiségek elszakadási törekvésével szemben 
két -  némi reménnyel és eredménnyel kecsegtető -  ellenszert ajánlott. Egyrészt a magyarság 
gazdasági hatalmának erőteljes növelését, másrészt a magyar kultúra színvonalának eme-

224 Az érvelést lásd Réz Mihály: A nemzetiségi kérdés a politikai tudomány szempontjából. Budapest, 1925, 
Pécs, passim.
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lését.225 Ezek az érvek és kívánalmak azonban -  talán mondanunk sem kell -  süket fülekre 
találtak a hazai nemzetiségeknél.

Réz a magyar nemzetet alapvetően arisztokratának és konzervatívnak tartotta, amely 
egyrészt körömszakadtáig ragaszkodik régi intézményeihez, másrészt, amelyben -  tekinté
lyes és gazdag polgárság híján -  az arisztokrácia és a dzsentri játssza a döntő szerepet, így 
a demokráciához ’hiányzik az erő’, sőt a demokrácia ’egész valójában magyarellenes’.226 De 
nemcsak történeti és társadalmi, hanem politikai okokból is ellenezte a demokrácia beveze
tését. Ügy vélte ugyanis, hogy Magyarországnak egyfelől Ausztria és a hazai nemzetiségek 
miatt egészen speciális a helyzete, e két tényező ugyanis ellenkező irányú védekezést kíván. 
Ausztriával szemben további alkotmánybiztosítékok szükségesek, míg a nemzetiségek miatt 
az alkotmányos jogok tovább nem tágíthatok. Magyarul -  jellegzetes fából vaskarika elkép
zelés szerint -  autonómiára törekvés az egyik oldalon, s az autonómia szűkítése a másikon. 
„Igyekezzünk bevenni a népet -  írja -  az alkotmány sáncaiba. Erősítsük meg az alkotmány 
bástyájának nevezett vármegyét. De ne engedjük be e bástyákba idegen csapatokat. És ahol 
már is fölös számmal vannak idegen csapatok, azoknak a bástyáknak megszilárdításában ne

225 Ezeket az érveket részletesen ki is fejtette. Lásd Réz Mihály: Magyarfajpolitica. Budapest, 1905, Pátria, 
passim.

226 Lásd erről Réz Mihály: A magyar szabadelvűség. Magyar Figyelő, 1911. l.köt. 113-126. p.
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keressük oltalmunkat, mert azoknak megerősítése nem a mi erőnk.”227 Talán mondani sem 
kell, hogy ez a szellemiség egyrészt gyökeresen szemben állt az eötvös-deáki intenciókkal, 
másrészt megvalósíthatatlannak bizonyult. Nem lehetett ugyanis eltérő jogi szabályozást 
a magyar és a nemzetiségi többségű megyékre bevezetni, mert ez a liberális rendszer végét 
jelentette volna, másrészt a központi pénzek egyenlőtlen elosztása pontosan az ellenkező 
hatást váltotta volna ki, mint amit Réz óhajtott. Egyrészt ugyanis ez további ellentétek for
rása lett volna a magyarság és a nemzetiségek között, másrészt tovább növelte volna a sza
kadékot a központi terület és a nemzetiségiek által lakott peremvidékek között, tehát éppen 
hogy nem az integrációt szolgálta volna.

Jászi Oszkár nemzetiségi könyvének megjelenése után Réz terjedelmes kritikát közölt 
a műről. Jászi állításainak nagy részét cáfolni igyekezett (a demokratikus politika nem feltét
lenül jár a nemzetiségiekkel szembeni megértéssel, lásd Kossuth-Széchenyi ellentéte; a nem
zetiségi kérdésben a gazdasági viszonyok lényeges, de nem elsőrendű szerepet játszanak; 
a magyarok által adott további engedmények csak a nemzetiségi szeparatizmust erősítenék; 
a nemzetek és a nemzetiségek között alapvetően az erőviszonyok, s nem a közjogi helyzet 
dönt; a fajok harca az egyenlőség és a szabadság alapján nem szüntethető meg; a faji törek
vést nem a szabadság, hanem csupán az uralom elégíti ki stb.).228 Mindezek alapján fő tétele 
Jászi könyvével szemben, hogy az túlságosan idealisztikusán közelíti meg választott témáját, 
hiszen Réz szerint a nemzetiségi mozgalmak mögött faji törekvések húzódnak meg, s a faji 
célok alapvetően uralomra törőek, a nemzetiségi követeléseknek így végső soron nincs ha
táruk, következésképpen a nemzetiségi kérdésben nincs végső megoldás, csupán állandó 
küzdelem. „Ebben a küzdelemben -  írja -  résen állni, erősödni, és erősíteni a velünk tar
tókat épp oly természetes, mint megakadályozni az ellenséges erők fejlődését, szervezését 
s az ellenséges érzések felszítását. [... ] Ezen a téren kell a versenyt felvenni a magyar szup- 
remácia híveinek az ellenséges irányok gazdasági és kulturális törekvéseivel szemben. Sem 
a gazdagodásukat, sem a művelődésüket meg nem tilthatjuk, meg nem büntethetjük. De 
túlszárnyalhatjuk őket, s segíthetjük a hozzánk szitákat, hogy túlszárnyalják az ellenséges 
irányúakat. Ezeknek érvényesülését pedig sem választójoggal, sem népies önkormányzattal, 
sem semmiféle intézményes segítő eszközzel ellátnunk nem szabad.”229

A XIX. század nyolcvanas-kilencvenes éveiben két új típusú konzervatív ideológia és po
litikai mozgalom, nevezetesen a politikai katolicizmus és az agrárizmus jelent meg a színen, 
amely komoly kihívás volt az uralkodó liberális, liberális-konzervatív irányzat, így Tisza 
István és köre számára is. A politikai katolicizmusnak gróf Zichy Nándor volt az elindítója 
és egyben legfőbb teoretikusa is. Zichy csupán közjogi szempontból értett egyet a szabad
elvű kormánnyal, hiszen ő is úgy látta, hogy az általános európai hatalmi helyzetben Ma
gyarország függetlensége nem biztosítható, következésképpen az ország államjogi helyzetét 
szabályozó 67-es kiegyezés alapjait megbolygatni politikai felelőtlenség, s mindazok, akik 
érzelmi okokból erre törekednek, veszélyes vizekre eveznek. Ezen túlmenően szinte min
den ponton támadta a szerinte egyre inkább baloldali irányba húzó liberális kormányt, de 
azt is világosan felismerte, hogy a konzervatív állagőrzés már nem elegendő, így bizonyos

227 Réz Mihály: Magyarság és demokrácia. Hírlapi cikkek. Budapest, 1906, Budapesti Hírlap Nyomda, 14-15. p.
228 Réz Mihály: A nemzetiségi kérdésről. I—II. Magyar Figyelő, 1912. 3. köt. 89-99. és 4. köt. 187-203. p.
229 Uo. 202-203. p.
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reformok elkerülhetetlenek, s nyitni kell a szélesebb néposztályok és a nemzetiségek felé is. 
Meg volt győződve arról, hogy egy nagyszabású reformtervet kell kidolgozni, amelyet jó
zan higgadtság és szerves program jellemez, végül pedig ezeknek a konzervatív reformok
nak a hazai szükségletekből, s nem pedig külföldi példákból kell kiindulniuk. E reformok 
kiterjedtek volna a magyar közigazgatás átszervezésére (a megye mint politikai szervezet 
átalakítása közigazgatási egységgé, közigazgatási és szolgáltató szakemberek alkalmazása 
pártpolitikusok helyett, a tisztviselők kinevezése választás helyett), a nemzetiségi (a polgári 
egyenlőség elvének megfelelően a nemzetiségiek minden jogos igényének kielégítése; az asz- 
szimiláció erőltetése helyett annak erősítése, hogy a nemzetiségek a magyar állameszme hí
vei legyenek; az erőszakos magyarosítás elvetése) és a szociális kérdés rendezésére (reformok 
a Rerum Novarum szellemében), végül a kormányzati rendszer átalakítására (visszaélésekre 
okot adó választási rendszer megváltoztatása, jogi reformok a hitelélet területén).230 A Zichy 
által képviselt ügyek (a katolikus autonómia, a polgári házasság bevezetésének megakadá
lyozása stb.) az 1880-1890-es években sorra megbuktak, mivel minden egyes esetben a li
berális kormányzat terve valósult meg. Ezek a törvényhozás mindkét házában elszenvedett 
vereségek vezették Zichyt arra a megállapításra, hogy az ország többségét alkotó katolikus 
társadalmat közvetlenül kell megszólaltatni, azaz a nép katolikus öntudatát kell felébresz
teni, katolikus konferenciákat és népgyűléseket kell szervezni, s ez a folyamat vezetett el 
a katolikus egyesületek, egyletek és körök tömeges megalakításához, s végül a Katholikus 
Néppárt létrehozásához. Zichy abból indult ki, hogy a Katholikus Néppárt tulajdonképpen 
a katolikusok összességét képviseli, tehát szükségszerűen olyan nagy párt, amely automa
tikusan az ország népességének többségét magában foglalja, így ennek a többségnek kell 
a katolikus igazságot érvényre juttatni. „Meg kell nevezni -  követelte egyik beszédében -, 
hogy ki az egyház ellensége. Ki kell rá mondani az osztrakizmust! Hogy kit válasszunk, 
majd meglátjuk; de hogy azt, aki a polgári házasságot megszavazta, és az izraelita recepció
ban kitagadta a keresztelt gyermeket, és aki a felekezetnélküliséggel a kereszténységnek 
üzent hadat, azt bizony mi többé képviselőnek nem választjuk, hacsak előbb nem vezekel. 
Az ő bűnét bocsássa meg az Isten, de mi nem akarunk bűnrészesévé válni.”231 Zichy számá
ra tehát nem létezett kétféle igazság, azaz egy katolikus és egy ettől eltérő politikai igazság. 
A katolikus dogmatikai tételek nála mindig megelőzték a politikai célszerűséget. A vallás 
neki nem egyszerűen magánügy volt, hanem olyan hit- és nézetrendszert jelentett, amely 
szükségszerűen kisugárzik minden emberi cselekedetre, így a politikaira is. Következéskép
pen szerinte az állam törvényei nem kerülhetnek szembe a katolikus erkölcs törvényeivel, 
ennek megfelelően saját korát olyan veszedelmes századnak tartotta, amely fellázadt a ke-

230 A nemzetiségi programpont alapján kezdetben szlovákok is csatlakoztak a párthoz (Hlinka 1898-ban 
például néppárti jelölt volt), de a századfordulóhoz közeledve, s különösen a koalíció kormányra kerü
lése után a szlovákok lelkesedése a néppárt iránt alábbhagyott. A néppártot ugyanakkor éles támadások 
érték amiatt, hogy ’pánszláv agitátorokat’ is sorai közé fogad. Ennek egyik utolsó megnyilvánulása volt 
az úgynevezett Szkicsák-ügy. A nemzetiségiekkel ugyanis aláírattak egy belépési nyilatkozatot, amelyben 
közölniük kellett, hogy nem állnak kapcsolatban semmiféle pánszláv mozgalommal. Miután Szkicsák 
Ferenc megjelent egy -  a párt által pánszlávnak nyilvánított -  népgyűlésen, 1905 decemberében kizár
ták a pártból.

231 Zichy beszédét Csapodi Csaba idézi (Gróf Zichy Nándor élete és politikája 1828-1911. Budapest, 1993, 
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, 115. p.
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resztény igazság és erkölcs ellen, s mindenféle utópiákat ültetett az emberi igazság trónjára. 
A valláserkölcsi keretek meglazulása pedig -  vélte -  szükségszerűen elvezet majd a bellum 
omnium contra omnes állapotához, tehát a nemzetek egymás közötti háborújához, a nem
zeteken belül pedig a nihilizmushoz és a kommunizmushoz. Zichy úgy látta tehát, hogy 
a magyar államot és alkotmányosságot a kereszténység és a katolikus egyház tartotta fenn 
ezer éven keresztül, következésképpen ezek lerombolása, amit szerinte korának liberaliz
musa és szabadkőművessége egyaránt kívánt, végzetes következményekkel jár majd a ma
gyarságra nézve, hacsak nem indul meg sürgősen a katolikus regeneráció: „Non est potestas 
nisi a Deo, nincs hatalom csak Istentől, tehát erkölcsi alap nélkül. Csak akkora a hatalom, 
amekkora az erkölcsi alap, és ami ebben szűkölködik, nem hatalom, hanem hatalmasko
dás. Ezért kell a hatalom gyakorlására hivatottaknak erkölcsi alapra helyezkedniük. Ebben 
tér el felfogásunk a vallástalan felfogástól.”232 Elvetette tehát a liberális, semleges és öncélú

232 Uo. 129. p.
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állam gondolatát, szerinte ugyanis a magyar állam nem lehet csupán érdekszövetség vagy 
a többség hatalmi eszköze, hanem annak ’Isten akarata szerint a nép boldogításának eszkö
zévé’ kell válnia. Tisza katasztrofálisnak és ultramontán klerikalizmusnak tartotta a politika 
és a vallás ilyen jellegű egybemosásának kísérletét több szempontból is. Egyrészt úgy vélte, 
hogy a politikai katolicizmus önálló pártszerveződése Magyarországon a hagyományosan 
erős vallási ellentétek kiéleződéséhez vezet majd, így gyengíti a nemzeti egséget. Másrészt 
szétszakítja a politizáló közvéleményt vallásos és szabadelvű táborra. Ezt Tisza különösen 
nehezményezte, hiszen úgy látta, hogy Európa többi államával ellentétben Magyarorszá
gon a liberalizmus -Széchenyi fellépése óta -  nem kapcsolódott össze valláselenességgel. 
Harmadrészt, az állam vallási kérdésekben tanúsított semleges álláspontjának feladásával 
törvényszerűen kiéleződnek a zsidó-magyar ellentétek. Negyedrészt attól tartott, hogy 
a klerikalizmus megerősödése elidegeníti a magyar társadalom jelentős részét a vallástól, 
így végső soron az ateizmus malmára hajtja a vizet. Mindezek alapján Tisza -  a maga ha
tározott hangján -  figyelmeztette a néppártiakat, hogy ’nem fognak második középkort 
csinálni Magyarországon.233

Az úgynevezett agrárius szemlélet és újkonzervatív politikai eszme kidolgozója és az 
agrárius mozgalom megkérdőjelezhetetlen vezetője gróf Károlyi Sándor volt. Károlyi gon
dolatainak lényege abban foglalható össze, hogy a magyar gazdaságnak nem lehet egyedüli 
célja a termelés fokozása, vagy a nagyobb profit elérése, ugyanis a manchesteri típusú kapi
talizmus társadalmi szempontból igazságtalan, nemzeti szempontból pedig életveszélyes, 
hiszen egyrészt legitimálja az erősebbek korlátlan uralmát a gyengébbek felett, másrészt 
az addig nemzetfenntartó mezőgazdasági osztály pusztulását eredményezi, harmadrészt 
az alsóbb néprétegektől elvonja a megélhetés és a gyarapodás eszközeit, következésképpen 
olyan gazdaságpolitikát kell folytatni, amely egyrészt megerősíti a magyar mezőgazdaságot, 
másrészt felemeli ezeket az alsóbb néposztályokat.234 Ezt a célt szerinte egyrészt állami esz
közökkel (törvényhozás, vámpolitika, telepítés), valamit önszerveződő társadalmi akciók
kal lehetséges és egyben kívánatos elérni.235 De Károlyi elsősorban a szövetkezéstől, s nem 
az állami beavatkozástól várta a nagyobb eredményt.236 Ügy látta ugyanis, hogy a túlzott 
állami beavatkozás állami szocializmust eredményez, s ez előbb-utóbb a szabadság korlá
tozásához vezet. A Károlyi által javasolt megoldások (például az uzsoratörvény szigorítása, 
a Hangya Szövetkezet létrehozása) azonban szükségszerűen ütköztek a merkantil érdekek-

233 Tisza érvelését részletesen lásd Tisza István: A koalíciós politika ártalmai -  liberalizmus és katolicizmus. 
Besztercebánya, 1910. máj. 11.; valamint Magyar oktatási és művelődési kérdések. 1911. máj. 23. In uő: 
Válogatott politikai írások... I. m. 196-199. és 252-254. p.

234A célkitűzésről részletesen lásd Gróf Károlyi Sándor programbeszéde Göncön 1901. szeptember 10-én. 
Budapest, 1901, k. n., passim

235 A telepítésről lásd gróf Károlyi Sándor: A telepítés kérdéséhez. Budapest, 1900, Stephaneum Nyomda, 
passim. Az agrárius telepítési és parcellázási javaslatokat Darányi Ignác próbálta -  többnyire sikertele
nül -  megvalósítani. Darányi az agrárszféra törvényi szabályozásában jóval sikeresebb volt. Lásd erről 
részletesen Darányi cikkeit és beszédeit (Fehér György szerk.: Darányi Ignác. Válogatott dokumentumok. 
Budapest, 1999, Osiris, passim).

236 Lásd erről Szervezkedés és szövetkezés című tanulmányát (Budapest, 1899, Budapesti Hírlap Nyomdá
ja), valamint Károlyi Sándor gróf elnöki megnyitója a szövetkezetek nemzetközi konferenciáján (Budapest, 
1904, Stephaneum).
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kel, s mivel Magyarországon az ipari-kereskedelmi érdekeket sokan azonosították a zsidó 
érdekekkel, így ennek az érdek-összeütközésnek szükségszerűen kialakult egy zsidóellenes 
olvasata is. Károlyi szerint azonban az agrárius mozgalom lényegét három jelszóban lehet 
összefoglalni: szövetkezés, verseny és méltányosság.237 A szövetkezésre azért van szükség, 
hogy a gyengék és a megnyomorítottak közös fellépése erőt adjon ennek a társadalmi cso
portnak, s az így létrejött szervezetek sikeresen vehessék fel a versenyt másokkal szemben, 
végül a méltányosság elve nem jelent mást, mint az uzsora kiiktatását a magyar gazdasági 
életből. Ezen elvek alapján szervezte meg Károlyi a hitel-, fogyasztási és értékesítő szövet
kezetek hálózatát, továbbá a mezőgazdasági és általános műveltség növelésére a gazda- és 
olvasóköröket. Tisza nem volt a szövetkezetek ellensége, de egyrészt nem gondolta, hogy 
azok általános varászsszerek lehetnének a kereskedelmi és a hitelproblémák megoldásában, 
de -  nemzeti egységre törekvésének és nagybirtokos voltának megfelelően -  valamennyire 
a merkantilista és az agrárius érdekek kiegyenlítésére törekedett.238

237 Lásd erről Károlyi beszédét. In Falusi gazdaszövetségek szervezése és haszna. Budapest, 1902, Stepha- 
neum, 7. p.; valamint Gróf Károlyi Sándor programbeszéde... I. m. 12-14. p.

238 Lásd erről Tisza István: Az agrárius kérdésről. In uő: Válogatott politikai írások... I. m. 283-325. p. To
vábbá parlamenti beszédét (Szövetkezetek- agrárkereskedelem -  alföldi munkáskérdés. 1897. febr. 19.). 
Uo. 59-71. p.
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A ZSIDÓKÉRDÉS MEGJELENÉSE A XIX. SZÁZADBAN

A zsidókérdésnek a XIX. század egészében és a XX. század elején a magyar nemzettudat és 
nemzeteszme szempontjából nem volt kiemelt jelentősége, még a magyar antiszemitizmus 
XIX. századi csúcspontján, tehát a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején-közepén 
sem tartozott a magyar politika központi kérdései közé. Istóczy Győzőnek, a magyar an
tiszemitizmus első teoretikusának és pártjának, az Országos Antiszemita Pártnak a sorsa 
és története pontosan jelzi ezt a viszonylagos érdektelenséget. Istóczynak ugyanis nem 
sikerült megbontania a hagyományos magyar pártstruktúrát, sőt saját pártja szakadt ket
té a 67-es -  48-as törésvonal mentén. De azt se mondhatnánk, hogy Istóczy pártja múló 
epizódja volt a magyar történelemnek. A századfordulóhoz közeledve ugyanis a politikai 
mélystruktúrákban előbb lappangva, majd egyre többször a felszínre törve ott munkált az 
úgynevezett zsidókérdés. Tisza Istvánnak és körének egyre nagyobb erőfeszítéseket kellett 
tennie, hogy a folyamatot kordában tarsa, s az első világháború alatt már adminisztratív 
intézkedéseket is kellett hozni az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében. De hogyan 
lett a magyarországi zsidóság történetéből egyáltalán zsidókérdés, amely a legtöbb modern 
magyar ideológiát -  mint ahogy azt a következő fejezetekben látni fogjuk -  állásfoglalásra 
késztette?

A XIX. század harmincas-negyvenes éveiben egyfelől a honosítás, másfelől a polgári 
jogegyenlőség megteremtése kapcsán merült fel a kérdés. A hazai zsidósággal kapcsolatban 
háromféle markáns álláspont alakult ki a magyar politikai elitben. Az elsőt optimista eman
cipációs, a másodikat pesszimista vagy fenntartásokat hangoztató emancipációs, a harma
dikat pedig antiemancipációs elképzeléseknek nevezhetjük. Ezek a vélemények csak nagy 
nehézségek árán köthetők bizonyos társadalmi csoportokhoz, hiszen a magyar politizáló 
elit (köznemesek és honoráciorok, arisztokrácia, városi elit) ebben a kérdésben megosztott 
volt. Az alsótáblán inkább az első, a felsőtáblán nagyrészt a második, míg a városokban 
jórészt a harmadik álláspont uralkodott. A köznemesség nagy része tehát inkább az első, 
a főrendek általában a második, míg a városi polgárok nagyobb valószínűséggel a harmadik 
álláspontot osztották. De ez csak komoly megszorításokkal igaz, s a folyamat időbeliségét 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A XIX. században a harmincas évektől a hatvanas évek 
végéig ugyanis folyamatosan növekedett az első álláspontot vallók száma, amit jól mutat az 
1867-es emancipációs törvény elfogadásának felsőházi aránya is (négy ellenszavazat). Az 
1870-es évek végétől, az 1880-as évek elejétől azonban a politizáló közvéleményben határo
zott hangulatváltozás figyelhető meg, azaz egyre inkább teret nyert a második, illetve a har
madik -  a modern antiszemitizmus formájában jelentkező -  álláspont, bár ezek a nézetek 
egészen az 1910-es évek végéig nem veszélyeztették az uralkodó, úgynevezett asszimiláci
ós modellt, de szép lasssan aláásták. Ugyancsak némi bizonytalansággal mondhatjuk azt, 
hogy a liberálisok inkább az első, míg a konzervatívok nagyobb valószínűséggel a második 
vagy a harmadik nézet felé húztak, de itt is jelentős a kivételek száma.

A hazai zsidóságról szóló vita a XIX. század negyvenes éveiben nagyrészt a nyilvánosság 
előtt zajlott, mindenekelőtt az országgyűlés két táblájának ülésein, továbbá az egyre nagyobb 
számban megjelenő röpiratok lapjain és a hírlapok publicisztikai rovataiban. A vita infor
mális szintjeiről -  néhány utalásból tudjuk, hogy valóban folytak informális megbeszélések 
és egyeztetések a magyar politikai osztály és a hazai zsidóság vezetői között -  a dolog tér-
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mészetéből fakadóan alig rendelkezünk információval. Ennek megfelelően máig vitakér
dés a szakirodalomban, hogy beszélhetünk-e egyáltalán asszimilációs alkuról, hiszen ennek 
feltételeit -  legalábbis nyilvánosan -  nem dolgozta, és nem mondta ki soha senki, továbbá 
formálisan sem döntött senki ennek elfogadásáról. Azt viszont egészen bizonyosan állít
hatjuk, hogy a magyar politikai osztály egy része valóban feltételeket szabott az emancipá
cióval kapcsolatban, nevezetesen az asszimiláció valamilyen formáját. Következésképpen 
egyértelmű szempontok alapján lefolytatott tárgyalásokról, világosan megfogalmazott cé
lokról, végül pedig valódi megegyezésről nem beszélhetünk, sokkal inkább egy konfúzus, 
világosan soha ki nem mondott feltételeket tartalmazó hallgatólagos alkuról, amelyet már 
a XIX. században is mindkét fél a maga szája íze szerint értelmezett, s amely oly sok prob
lémát okozott a későbbiekben.

Jól jelzi ezt az alapvető bizonytalanságot Kossuth Lajosnak a zsidósággal kapcsolatos 
véleménye. Kossuth nem kezdeményező szándékkal fejtette ki álláspontját, hanem a Pesti 
Hírlap egyik cikkére reagált. A cikkben Fábián Gábor annak a véleményének adott hangot, 
miszerint a hazai zsidóságnak nem elég politikai jogokat adni, hanem engedélyezni kell 
a zsidók és keresztények közötti házasságot, s ezzel meg kell kezdődnie az egybeolvadás fo
lyamatának.239 Kossuth válasza, amely hosszú évtizedekre meghatározta a magyar liberális 
álláspontot, a következőket tartalmazta: „Ami minket illet, mi hisszük és valljuk, 1. hogy 
pusztán hitkülönbség miatt, pusztán azért, mivel valaki a nagy világegyetem istenét más 
templomban imádja, mint mi, polgári jogokból kizárni Isten törvényével, igazsággal, poli
tikával ellenkezik; 2. hisszük és valljuk, hogy a zsidó emancipációnak két ága van: politikai 
és szociális. Amaz egészen a törvényhozó hatalmától függ. Ez csak annyiban, amennyiben 
a szociális egybeolvadásnak törvényes határait el kell hárítani, hogy a társadalmi emancipá
ció lassú menete bekövetkezhessék. És így 3. hisszük és valljuk, hogy a politikai emancipáció 
a kérdést be nem végzendi ugyan, de annak ideje elkövetkezett, s hisszük 4. hogy minden 
ok, mi a zsidók állítólagos erkölcstelenségéből ellenhozatik, erőtlen, gyönge, szeretetlen. Ed
dig megy véleményünk, midőn azon szempontból indulunk, hogy a zsidóságot hazánkban 
nem másnak, mint honunk összes lakosai oly töredékének kell tekinteni, mely a többiektől 
csak vallásos hitben különbözik.”240 Sem a fenti idézetből, sem pedig a hozzászólás egészéből 
nem teljesen világos, hogy mit is értett valójában Kossuth szociális emancipáción. Kossuth 
ugyanis azt mondja, hogy ’Mózes vallása nemcsak vallás, hanem egyszersmind politikai 
organizmus is. Mózes vallása status alkotmány, valóságos országlási rendszer, mégpedig 
teokráciai országlási rendszer’. Kossuth számára mindebből az következik, hogy szükség 
van hitvallásra (a Napóleon által összehívott szanhedrinre mint példára kifejezetten utal is), 
továbbá vallásreformra, amely során ezek a teokratikus elemek kikerülnek a zsidó vallásból. 
Ugyanígy kiküszöbölendők a zsidó vallásból mindazok az elemek, amelyek lehetetlenné te
szik a mindennapi érintkezést: „Míg más vallású polgártársaikkal egy sót, egy kenyeret nem 
ehetnek, egy bort nem ihatnak, egy asztalnál nem ülhetnek [... ] a zsidók socialiter eman
cipálva nem lesznek, ha mindjárt politikailag százszor emancipáltatnak is.”241 De jelenti-e 
a szociális emancipáció a zsidóságnak, mint népnek, mint etnikumnak a felszámolását?

239 Fábián Gábor: Zsidó emancipáció. Pesti Hírlap, 1844. máj. 5. 1. p.
240 Uo.
241 Uo.
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Minden bizonnyal Kossuth is osztotta Fábián erre vonatkozó nézetét. Kossuth azt mondja 
ugyanis, hogy a zsidókat nemcsak a tágabb környezetük tartja népnek, hanem annak tartják 
önmagukat is, tehát szükség lenne ennek cáfolatára vagy megváltoztatására: „Ők nemcsak 
külön vallásos felekezet, hanem külön nép is, akkor valóban ezen ellenvetés megérdemli, 
hogy ha balvéleményen alapszik, jóakaratúlag felvilágosíttassék, ha pedig valamivel több, 
mint balvélemény, helyes reformokkal elháríttassék.”242 Kossuth tehát lényegét tekintve azt 
mondja, hogy ő nem tudja, hogy a zsidóság nép-e vagy sem. Jelentsék ki a zsidók maguk, 
hogy ők nem alkotnak önálló népet, vagy ha azt alkotnak, akkor bizonyos reformok útján 
szűnjenek meg azok lenni. A zsidó népiség felszámolása tehát egyértelműen következik 
ebből a logikából. Kossuth a zsidó asszimiláció szükségességének tételét egészen haláláig, 
tehát a magyarországi antiszemita hullám idején is fenntartotta.243

Az optimista emancipációs elképzelést vallók egy sor érvet soroltak fel, miért is kell a ha
zai zsidóságot emancipálni (a felvilágosodás szelleme ezt kívánja és Nyugaton is ez történt; 
a zsidók polgárosítása nem veszélyezteti a magyar nemzetiséget; a zsidók adófizető polgá
rok, tehát őket is megilletik a polgári jogok stb.). Ők ugyanis meg voltak arról győződve, 
hogy a haladás egyetemes törvényszerűségei végül is győzedelmeskednek, azaz a hazai zsi
dóság különösebb gond és probléma nélkül integrálódik és asszimilálódik a magyar társa
dalomba. Az optimista emancipációs álláspont szellemét és emelkedett stílusát pontosan 
tükrözi az az üzenet, amelyet az alsótábla 1840. március 24-én küldött a főrendekhez: „Ki
békíteni a zsidó lakosságot azon hazával, melyben él, az emberiség szava int, megadni ne
kik azon jogokat, melyekkel minden polgárnak bírnia kell, ki a közterhekben részesül, az 
igazság parancsolja. Nyittassák meg a zsidóság előtt a polgári szerzésnek minden forrása, 
nyittassanak meg előtte az iparnak és szorgalomnak minden utai és önként egybeolvadt 
közérdeke többi polgártársainak közérdekével, mert a törvénynek egyenlő védelmében ré
szesül; törültessék ki a törvénykönyvből a lealázó nevezet, szüntessenek meg a lealacsonyító 
közigazgatási rendeletek, melyek a többi polgárok közül a zsidót száműzve tartják; ne te
kintessék úgy, mint idegen és jövevény, mint ellenséges alkotó része a polgári állománynak, 
melytől félnie kell, és szeretni fogja azon törvényt, mely elhagyott állapotjárói megemléke
zett, szeretni azon közállományt, mely őtet előbbi szomorú sorsából kiragadta, többi fiai
val egyenlőn ápoló karjai közé fogadta; adassanak neki jogok; nyittassák meg előtte az út 
a tudománynak és vitézségnek külső megkülönböztetései elnyerésére; szüntessenek meg 
a rendkívüli adózások, és önként, nem kéntelenségből, vérével is áldozni fog a hazának és 
azon törvények oltalmára, mely rá nézve nem terhelő egyedül, hanem jótékony is, holott 
mostani állásában a többi polgárokéval sem közérdeke egy, sem érzeménye a köz haza iránt 
egy, sem a törvény előtti védelemben egy, a dolog természeténél fogva nem lehet. A Karok 
és Rendek az országban lakó és letelepedett zsidóságot idegen népnek nem, hanem külön 
vallásbeli és éppen vallása miatt minden polgári jogokból kirekesztett felekezetnek tekin
tik, és azt hiszik, hogy a felvilágosodásnak az újabb időkben diadalmaskodó szelleme nagy 
részben kiegyenlíti, máris lassan végképp ki fogja egyengetni azon mély csorbákat a társas 
életben is, melyek a múlt ezred hosszú során a balítéletek által a zsidó és keresztény lakos

242 Uo.
243 Lásd Kossuth levelét Helfy Ignáchoz. In Kossuth Lajos iratai. 9. köt. Budapest, 1902, Athenaeum, 525- 

528. p.
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ság közötti jó érzeményeken ejtettek, de ennek alapját előbb megvetni, a kibékülés nagy 
szavát kimondani a törvényhozásnak kell, és az a polgárosítás.”244 Ez az idézet is pontosan 
jelzi a magyar politikai elit liberális többségének hozzáállását az emancipációhoz, s meg
találjuk benne mindazt, ami több mint fél évszázadon keresztül jellemezni fogja e csoport 
nézetrendszerét. Mindenekelőtt az optimizmust: a problémák oka vagy a múlt, vagy az át- 
kos balítéletek, amelyek megnehezítik e két társadalmi csoport közeledését. Eötvös neve
zetes, A zsidók emancipációja című 1840-ben írt tanulmányában úgy fogalmazott, hogy 
ebben a kérdésben az előítélet az önösséggel lépett frigyre, s ezért nehéz a problémát meg
oldani.245 De ezek a gondok az idő előrehaladtával és a polgárosodás kiteljesedésével majd 
maguktól megoldódnak. Másodszor e csoport szerint a zsidóság nem nép, nem is nemzet, 
hanem néposztály, amelynek alapját vallási elkülönülése adja. Eötvös úgy látta, hogy az 
emancipáció megadása és a jó bánásmód következtében a hazai zsidóság napról napra kö
zelebb kerül a kereszténységhez, s ez a folyamat szükségszerűen kikeresztelkedéshez vezet, 
s végső soron ez fogja a zsidókérdést megoldani.246 Harmadszor, a polgárosodást elősegítő 
jó törvények meghozatalával elérhető, hogy végre hazát kapjon e néposztály: a honszere
tet -  mondja Eötvös -  soha szolgák erénye nem vala, hanem csak a szabadságban verheti 
gyökereit, s csak véle együtt terjed a polgárok szívében’. Negyedszer, a liberálisok úgy lát
ták, hogy e törvények elősegíthetik a magyarországi zsidóság addig egyoldalú foglalkozási 
szerkezetének (kereskedelem, pénzügyietek stb.) oldását is, megteremtve a lehetőséget ez
által erkölcsi felemelkedésük előtt. Végül pedig ezek a polgári jogok nem veszélyeztethetik 
a magyar uralkodó osztály politikai privilégiumát. Eötvös is minden bizonnyal erre gon
dolt, amikor a következőket vetette papírra: „Az, hogy egypár százezer szerencsétlennek 
a sorsát enyhítjük, hogy egy elnyomott néposztályt, mely úgyis már hazánkban él, s melyet 
égbekiáltó igazságtalanság nélkül ki nem tilthatunk határaiból -  minden emberrel született 
jogokban részesítünk, nem a törvényhozásban, mely nálunk csak egy privilegizált osztály 
kiváltsága, nem oly jogokban, melyek által politikus befolyást szerezhetne, csupán abban, 
hogy kenyerét keze munkája után becsületesen nyerhesse.”247 Ezt a feltételt ugyan senki 
sem foglalta írásba, de az uralkodó magyar politikai elit többsége mindezt természetesnek 
találta, s végül is ez a magyarázata annak, hogy még a századfordulón is miért reagáltak 
a magyar politikai elit tagjai közül sokan olyan hevesen Jásziék -  zsidó mozgalomnak te
kintett -  politikai fellépésére.

A második álláspont szerint, amelyet pesszimista vagy fenntartásokat megfogalmazó 
emancipációs nézetrendszernek neveztünk, szükséges és egyben lehetséges az emancipáció, 
de ezt Magyarország sajátos helyzete miatt csak fokozatosan, bizonyos fékek beépítésével 
lehet elérni. Ami a fenntartásokat illeti, azokat lényegretörőbben és pontosabban senki sem 
fogalmazta meg, mint Széchenyi István a főrendi tábla 1844. október 1-jei ülésén: „Nem

244 A szöveget lásd 1839-dik esztendei Szent István havának 2-dik napján rendeltetett Magyarország köz
gyűlésének írásai. 3. köt. Pozsony, 1840, Belnay, Weber és Wigand, 143-146. p. A szöveg Deák Ferenc 
közreműködésével készült.

245 Részletesen lásd Eötvös József: A zsidók emancipációja. In uő: Reform és hazafiság. Publicisztikai írások. 
1. köt. I. m. 207-256. p.

246 Az érvelést lásd Eötvös József: Vallomások és gondolatok. Budapest, 1977, Magyar Helikon, 583-584. p.
247 Eötvös: A zsidók emancipációja... I.m . 225. p.
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zetiség, kifejtett nemzetiség nélkül nekem, megvallom, minden más progresszió nem kell, 
erre állítok mindent, e nélkül mondhatom, egy zagyvalék nép -  melynek talán több pén
ze lesz -  leszünk, a dögbőröket talán drágábban eladhatjuk stb., de ez engem nem mozdít; 
mindenekelőtt áll hűség a fajtámhoz. Új bizonyságát adja a magyar tágkeblűségének, mi
szerint néha bizony éppen azon helyzetbe teszi magát, mint az, ki maga alatt vágja az ágat, 
és anélkül, hogy észrevenné, vízbe esik, s később megbánja a dolgot. [... ] Az angol nemzet 
ugyanis ellibertálhatta a zsidó fajt, mert ha például én egy palack tintát öntök egy nagy 
tóba, azért a víz nem romlik el, és mindenki ártalom nélkül megihatja a nagy angol elemben 
a zsidó transeát; ugyanez áll Franciaországra nézve is; de ha a magyar levesbe az ember egy 
palack tintát önt, megromlik a leves, és azt meg nem eheti az ember; de más példát hozok 
fel: ha egy bárkában ülök, és abban van gyermekem és más gyermeke, és ha a bárkába bejő 
a víz, s előttem apodictice áll, hogy ezen két gyermeket benn nem tarthatom, az igaz, ha 
a magamét lököm ki, és a másikat benn tartom, azt az újságban fogják hirdetni, de biz én a 
magam gyermekét konzerválom, és a másikat kilököm. E tekintetben tehát a liberalizmus 
egyenesen a nemzetiség rovására történik, és ez nem vélekedés, mert apodictice szám sze
rint be lehet bizonyítani, hogy minden ilyféle kedvezés csorba a nemzetiségre nézve. Tehát 
annak, ki a nemzetiséget őszintén pártolja, lehetetlenség most oly elemnek, melynek több 
intelligentiája, több szorgalma van, a nemzetiség rovására kedvezést nyújtson.”248 Széche
nyi sarkosan -  és talán szerencsétlenül -  megfogalmazott példái nagy vitát kavartak a fel
sőtáblán. A vita során Széchenyi maga is úgy érezte, hogy pontosítani kell hozzászólását. 
Mindenekelőtt tisztázta azt, hogy ő nem a zsidóság ellen beszélt (’a zsidóságnak sem vagyok 
ellensége, sőt méltánylom előmenetelöket és azt, mit a nemzetiség dolgában tettek’; ’nincs 
arról szó, hogy az Istennek akármi teremtését a jogokból kirekesszük, mert felfogásom és 
vallásos érzelmem szerint azt szeretném, hogy e hazában minden ember, ki az Isten képére 
van alkotva, egyenlő jogokkal bírjon, és egyenlő terheket viseljen), még kevésbé volt elvi 
ellensége az emancipációnak, de az 1840-es évek elején a magyar nemzetet még nem tartotta 
elég erősnek ahhoz, hogy asszimilálja a zsidóságot. Mert szemben azokkal, akik a szegény, 
nyomorult zsidóságról beszéltek, ő a zsidókat ’általánosan nyomorult embereknek nem 
merte volna nevezni’. Gróf Andrássy Károly a főrendi vitában még ennél is tovább ment, 
amikor a következőket mondotta: „Azon nehány nyomorult szegény zsidó között olyan is 
van, ki mindnyájunkat, kik itt ülünk, minden nyomorúsága mellett kifizethet, ezt méltóz- 
tassék figyelembe venni.”249

A második álláspontot vallók tehát a zsidóságot erős tradíciókkal rendelkező népfajnak, 
népnek, nemzetnek tartották, következésképpen asszimilációjukat sem gondolták olyan ma
gától értetődőnek és könnyen megvalósíthatónak, mint az emancipáció azonnali és feltét
len hívei. A sorrendet is másképpen szabták volna meg: a liberálisok előbb jogokat adtak 
volna, s ez -  hitük szerint -  automatikusan magával hozta volna a zsidóság asszimilációját, 
beolvadását is. Ezzel szemben a konzervatívok pártolták a fokozatos jogkiterjesztést és az 
ezzel járó zsidó polgárosodást, de a változó társadalmi körülményeket mindig figyelembe 
vették, s az asszimiláció kérdésében sokkal óvatosabbak voltak. Előbb a magyarság belső

248 Széchenyi beszédét lásd Magyarországi közgyűlésnek naplója. 5. köt. Pest, 1844, Länderer és Heckenast, 
306-307. p.

249 Gróf Andrássy Károly beszéde, uo. 308. p.
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megerősödését kívánták, s csak ezzel párhuzamosan pártolták volna a lassú asszimilációt. 
A konzervatívok megosztottak voltak a zsidó asszimiláció sikerét illetően is. Egy részük 
úgy gondolta, hogy talán lehetséges az asszimiláció, de ebben a kérdésben óvatosan kell el
járni, s a soron következő lépéseket az asszimiláció sikerétől kell függővé tenni. Másik ré
szük alapvetően pesszimistán ítélte meg a kilátásokat. Jól tükrözi ezt a pesszimizmust gróf 
Andrássy Károly hozzászólása: „Én egy zsidót ismerek, kit minden zsidók között, kiket ed
dig ismertem, legbecsületesbnek tartok, ki amellett meg is gazdagodott; őt a minap valaki 
felszólítá, hogy jöjjön ide lakni, vagy akárhol vegyen állandó lakást, mire az volt a felelet: 
az én nemzetiségem európai nemzetiség, ezzel kimondá azt, hogy a zsidónak sehol nincs 
nemzetisége, hanem hogy a zsidó mindig zsidó marad.”250 A liberálisok döntő többsége 
számára -  mint ahogy azt az előbbiekben láttuk -  az asszimiláció egyenlő volt a nyelvcse
rével. A konzervatív álláspont viszont a nyelvcserét nem tekintette elégséges kritériumnak. 
Széchenyi megfogalmazásában: a nyelvnek pergése korántsem dobogása még a szívnek, és 
ekképp a magyarul beszélő, sőt legékesebben szóló is, korántsem magyar még’. További kü
lönbség az optimista és a pesszimista emancipációs álláspont között, hogy az utóbbit val
lók szigorúan szabályozni akarták a bevándorlás feltételeit is. „Rendelkezni kell vélekedé
sem szerint e tekintetben oly törvény által, mely a bevándorlók vagyona, erkölcsisége vagy 
valamely mesterségi ügyessége iránt kezességet nyújtson; aki főképpen a felföldet ismeri, 
nem fogja tagadni, hogy különben el fogja azt árasztani a jövevény koldus zsidók sokasága, 
kivált, ha sorsuk hazánkban javulván, a szomszéd tartományokban pedig nem változván, 
a bevándorlásra való inger tetemesen növekedni fog. Az ily szerfölött szaporodása pedig 
az ügyefogyott zsidóknak sem az országnak, sem a honi zsidóságnak érdekében nem fek
szik” -  mondta a konzervatívok fiatalon elhunyt vezére, Dessewffy Aurél.251 Az ő javasla
tukra végül az alsótábla is elfogadta a honosítás és a bevándorlás törvényi szabályozásának 
gondolatát. Ez azonban mindkétszer elakadt a bécsi udvar ellenállásán.

A harmadik álláspont szerint a zsidóságot nem lehet és nem is szabad emancipálni, s en
nek alátámasztására érvek vagy éppen kifogások tucatját hozták fel az országgyűlésen és az 
ekkor már megélénkülő publicisztikában. Komlóssy László debreceni országgyűlési követ 
szerint például ’a demokrácia, ha megpróbáltatott is édes hazánkra nézve, mindannyiszor 
bizonyítá a próba, hogy mérges növény valá, továbbá figyelmezteti a megyei követeket, hogy 
az egyenlő jogok megadását talán nem a városokban kellene kezdeni.252 Lőcse város köve
te, Wéber Károly az 1844. szeptember 27-i ülésen azzal vádolta meg a nemességet, hogy 
a zsidókat a városok nyakába akarják varrni. „A felolvasott törvényjavaslatot -  mondja 
Wéber -  szabad szelleműnek tartanám, de miután egyrészről a törvényhozásból kizárt vá
rosok felszólamlása ellenére mindent elkövetett, s a zsidóknak minden jogokat megadott, 
csak hogy azok a városokba összetóduljanak -  másrészről pedig még csak azt sem enge- 
dé meg nekik, hogy a nemesi jószágot zálogképp bírhassák - , az érintett törvényjavaslatot 
nemcsak szabadszelleműnek nem tartom, sőt mint ezekből látom, hogy a nemesi rend

250 Uo. 308. p.
251 Dessewffy szavait Bródy Ernő idézi: A magyar szabadelvűek mozgalma a zsidók egyenjogúsításáért 

1840-ben. Magyar Zsidó Szemle, 1933.207. p.
252 Kovács Ferenc: Az 1843-44. évi magyar országgyűlés alsó tábla kerületi üléseinek naplója. 2. köt. Buda

pest, 1894, Franklin, 546. p.
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csak más és különösen a polgári rend rovására akart liberális lenni.”253 Komlóssy a követek 
zsebére és önérdekére is apellált, amikor az 1840-es váltótörvény következményeit ecse
telte, ugyanis szerinte minden rossznak az elindítója a váltótörvény volt, amely sok ne
mest és polgárt tönkretett. Leginkább azonban azért ellenezte a zsidó emancipációt, mert 
szerinte az izraelita vallás nem teszi lehetővé a hazai zsidóság integrációját: „Ők magokat, 
vallásos hiedelmöknél fogva, legyenek bármely szabadságban, rabszolgáknak képzelik, 
mert nekik vallásuk egyszersmind polgári törvényeik. És valahányszor a polgári társaság 
törvényei Mózes törvényeivel összeütköznek, nincs erő, nincs hatalom, mely őket ettől el- 
szakaszthassa. Ők monarchiát vagy arisztokráciát nem ismerhetnek el, mert általánosan 
teokraták.”254 A debreceni követ számára mindebből az következik, hogy a zsidók számára 
nincs fontosabb, mint az elpusztult Izrael helyreállítása, továbbá a zsidók a diaszpórában 
minden nem zsidót ellenségnek tekintenek. A városi követek azt is felpanaszolták továbbá, 
hogy a zsidók vonakodnak a földműveléstől; nem hajlandók szokásaikon változtatni; nem
csak a nemzet hitelét, hanem a szegény jobbágyokat is megrontják; a népet elszegényítik 
és erkölcstelenné teszik; a keresztény haza iránti szeretet érzésére alkalmatlanok; államot 
alkotnak az államban; Magyarországon a pénzarisztokráciát ők képviselik, s egy államban 
a pénzarisztokrácia veszedelmesebb, mint a születési arisztokrácia; külön bíráik vannak, 
s egymás közötti ügyeikre a köztörvényeket nem tartják be; a keresztényeket becsapják; val
lásukról -  a protestánsokkal ellentétben -  nem akarnak hitvallást tenni; nem küldik gyer
mekeiket a keresztény iskolákba; rabbijaikat Galíciából és Morvaországból hozzák, akikben 
nincs meg a nemzeti érzés; nem hajlandóak keresztényekkel együtt étkezni; nem cáfolják 
meg a vérvádat; elrontott német nemzetiséget gyakorolnak’ (ti. jiddisül beszélnek -  Gy. 
/.); Talmudjuk tele van szőrszálhasogatással; tömérdek ünnepeik miatt keveset dolgoznak 
stb. Ezekben a vádakban keveredett a középkori eredetű antijudaizmus, a földművelő né
pek idegenkedése a kereskedőktől, valamint a pénzműveletektől való idegenkedés, továbbá 
valódi tények szerencsétlen összekapcsolódása (mint például hazánk némely megyéiben 
a kocsmabérlők többsége zsidók közül került ki, így a terjedő italozási szokások elítélése 
összekapcsolódott a pálinkamérő zsidók fogalmával). Mindezen okok vagy kifogások mö
gött ott van azonban a magyar tradíciók és a politikai hatalom elvesztésétől való félelem, 
amely később az antiszemitizmusnak is a felhajtóerejét adta, s amelyet Pázmándy, komá
romi követ világosan ki is mondott: „Ha mi őket minden föltétel nélkül csak úgy könnye
dén részesítjük polgári jogokban, minthogy a legtöbb pénz kezük közt van, rövid idő alatt 
hatalmukat fölénk fogják emelni, mert igaz az, hogy kinek kezében a pénz, azé az ország; 
s nemsokára Magyarország minden lehet, csak Magyarország nem.”255

A kiegyezés után Magyarországon asszimilációs, alapvetően filoszemita elképzelések vál
tak uralkodóvá. A magyar politikai elit meghatározó csoportjai úgy vélekedtek a kérdésről, 
hogy a jogi egyenlőség biztosítása, tehát az emancipáció és később a recepció az ügyet egyszer 
s mindenkorra megoldotta, az asszimiláció pedig rövidesen befejeződik, hacsak az antisze
mita és egyéb radikális csoportok nem rúgják fel ezt a törékeny egyensúlyt. Források híján

253 Magyarországi közgyűlésnek naplója. 5. köt. Pest, 1844, Länderer és Heckenast, 196. p.
254 Kovács: i. m. 2. köt. 547. p. Komlóssy érveléséhez lásd még 1844. február 9-én elmondott beszédét: uo. 

4. köt. 184-190. p.
255 Kovács: A z 1843-44. évi magyar országgyűlés... I. m. 6. köt. 15. p.
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nem tudjuk teljes bizonyossággal megmondani, valóban azt képzelték- e, hogy a jogegyen
lőség automatikusan megoldja a társadalmi problémákat is, vagy pedig egyszerűen csak 
praktikusan kezelték a problémát, azaz úgy vélekedtek, hogy nem célszerű ezt a bonyolult, 
szövevényes és végletes álláspontokra okot adó kérdést bolygatni. A századfordulóhoz kö
zeledve azonban egyre több jel mutatott arra, hogy az úgynevezett asszimilációs modell ku
darcot vallott, s a Fábián Gábor és Kossuth Lajos által elképzelt társadalmi egybeolvadás nem 
történt meg. Jól jellemzi ezt a bizonytalanságot a kérdés körül gróf Zay Miklós tanulmánya, 
amelyben egyrészt maga is konstatálta az elképzelt asszimiláció kudarcát (az egybeolvadás 
lassan és kínosan megy végbe; a társadalmi érintkezés fagyossá válik, ha kiderül valakiről 
zsidó származása; a zsidóság Magyarországon kasztszerű képződmény; még a fürdők ese
tében is uralkodik a felekezeti jelleg: Balatonfüred a keresztény uraké, Siófok az izraelitáké; 
a többség elfogadja az egyenjogúsítást elvben, de a gyakorlatban, a saját életében már nem 
kívánja érvényesíteni), másrészt továbbra is úgy beszélt a beolvadásról, mint színarany igaz
ságról’, amely egyedül szüntetheti meg a zsidókérdést, s teheti még hatalmasabbá a magyar 
nemzetet.256 Jelentős problémát okozott az tény is, hogy amikor kiderült, hogy az eredetileg 
elképzelt asszimilációs modell nem működik, akkor ennek tudatosításában az antiszemi
ták jártak az élen, következésképpen a modell megkérdőjelezéséhez nem volt más nyelv 
és más ideológia, mint amit ők kínáltak. A magyar politikai elit meghatározó csoportjai 
ezt -  jogosan -  liberális elveik megcsúfolásának vélték, s ezért elutasították. Egy alapvetően 
csődöt mondott koncepció felülvizsgálata tehát azért nem kezdődhetett meg, mert annak 
revideálására nem volt mód és alkalmas nyelv. A korszak vezető politikusainak -  minde
nekelőtt Tisza Kálmánnak és Tisza Istvánnak -  tehát nem maradt más választásuk, mint, 
elutasítva az antiszemita koncepciót, ragaszkodni az ugyan működésképtelen, de legalább 
elvszerű, s védhető régihez. Talán ez az ellentmondás az oka annak a meglepő ténynek, 
hogy beszédeikben, írásaikban alig találunk erre vonatkozó véleményeket. A zsidókérdést 
tehát mindketten alapvetően vallási kérdésként kezelték, az egyéb megközelítéseket hatá
rozottan elutasították, s már a kérdés feszegetésében is a vallási egyenlőség és a vallási sza
badság megsértését látták.

A XIX. század hetvenes éveiben azonban megjelent Magyarországon az antiszemitiz
mus. A modern magyar antiszemitizmust Istóczy Győző teremtette meg. Istóczy életműve 
kettős hatást gyakorolt a magyar közéletre: politikait és szellemit. Politikai szempontból 
élete fő műve, az Országos Antiszemita Párt nem bizonyult hosszú életűnek és a magyar 
politikát meghatározónak, hiszen csak epizódszerepet játszott a magyar politika- és párt
történetben. Szellemi hatása azonban ennél jóval jelentősebb volt, mert a később gyakran 
ismételt antiszemita tételeket és érveket nagyrészt ő hangoztatta először a magyar közélet
ben, továbbá az addig rendszertelenül felbukkanó antiemancipációs érveket ő gyúrta össze 
antiszemita ideológiai rendszerré. 1875. április 8-án az országgyűlésen elmondott interpel
lációja, s különösen annak indoklása egyike volt az első rendszerezett, modern antiszemita 
fejtegetéseknek, amely komoly figyelmet keltett Európa több országában is. Istóczy ebben 
a nevezetes interpellációjában azt firtatta, hogy a magyar kormány meg kívánja-e gátolni 
az országot elárasztó külföldi zsidóság magyarországi megtelepülését, továbbá akadályt

256 Gróf Zay Miklós: Zsidók a társadalomban. Huszadik Század, 1903. 2. köt. 948-968. p.
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gördít-e az ezen támadó kaszt’ ellen szerveződő mozgalom útjába, végül pedig folytatja-e 
az emancipáció kimondása utáni -  s Istóczy által kárhoztatott -  semlegességet ebben a kér
désben.257 Báró Wenckheim Béla miniszterelnök Istóczy első kérdésére azt válaszolta, hogy 
a kormány valóban szándékozik az incolatust, tehát a magyar állampolgárság megszerzését 
és a letelepedést szabályozni, de nem csupán a zsidó bevándorlás ellen, s nem az Istóczy által 
kifejtett indokok alapján.258 Második kérdésére azt a választ adta, hogy a kormány semmi
lyen üdvös irányú társadalmi mozgalmat megakadályozni nem kíván, de kénytelen lenne 
ellenséges álláspontot elfoglalni egy olyan mozgalom irányában, amely megsérti a polgári 
jogok kölcsönös tiszteletben tartásának elvét, továbbá viszályt szít a vallásfelekezetek kö
zött. Istóczy harmadik felvetésére pedig úgy válaszolt, hogy a kormány az 1867-es emanci
pációs törvény értelmében zsidókérdést nem ismer, következésképpen ezzel kapcsolatban 
semmiféle álláspontot nem foglal el. Ha a kormány más álláspontot képviselne -  mondja 
a miniszterelnök -, akkor vétene a humanizmus, a civilizáció és az igazság ellen, továbbá 
megsértené Magyarország azon törvényét, amely biztosítja az ország minden lakosának 
vallás-, nyelv- és fajkülönbség nélkül az egyenlő polgári jogokat. Istóczy a miniszterelnök 
válaszát tudomásul vette ugyan, de viszonválaszában azt hangsúlyozta, hogy ő a zsidókér
dést nem vallási, hanem társadalmi, gazdasági és politikai, azaz hatalmi kérdésnek tekinti, 
s felszólalása ennek következtében nem érintette az emancipáció kérdését, sokkal inkább 
a ’hatalmassá vált zsidó kaszt társadalmi és közgazdászati omnipotenciáját’, továbbá annak 
a véleményének adott hangot, hogy ez ellen a mindenhatóság ellen fellépni nagyobb vak
merőség szükségeltetik, mint valaha a legsötétebb reakció és abszolutizmus ellen, mivel 
a zsidó haute finance, nagytőke kegyelmétől függ a magyar pénzügyi politika, s a kormány 
tart a ’kozmopolitikus zsidó sajtó mérgezett nyilaitól’.

A következő években Istóczy szinte valamennyi parlamenti felszólalásában érintette 
a zsidókérdést, de a legnevezetesebb beszédét 1878. június 24-én tartotta A zsidó államnak 
Palesztinába való visszaállítása tárgyában. „Ne csak a keleti keresztény népek szabadságigé
nyei nyerjenek az európai érdekeknek megfelelő kielégítést -  mondta Istóczy -, hanem a 18 
száz évvel ezelőtt feldúlt hazájából kiűzött zsidó népnek is végre-valahára igazság szolgál
tassák azáltal, hogy annak hőn szeretett eredeti hazája, Palesztina, kellőleg megnagyobbítva, 
akár a magas porta szuverenitása, avagy szuverenitása alatt autonóm tartományként, akár 
pedig önálló zsidó államként visszaállíttassák, s ekképp a jelenlegi elszéjjeledettségében az 
európai nemzetek haladását gátló és a keresztény civilizációt veszélyeztető zsidó nép ön
magának visszaadva, saját nemzeti kormány és nemzeti institúciók jótéteményei mellett, 
rokon sémita törzsek közepette, az erőben lehanyatlott és visszamaradt Keleten mint egy 
életerős, hatalmas új elem a civilizációnak hathatós tényezőjévé válhassék.”259 Erre a beszéd
re, amely valóban ismertté tette Istóczy nevét egész Európában, ő maga kis túlzással úgy 
emlékezett vissza, mint amely ’az elhatározó lökést megadta a cionista szervezkedésre’.260

257 Az interpelláció teljes szövegét lásd Istóczy Győző országgyűlési beszédei, indítványai és törvényjavaslatai. 
1872-1896. Budapest, 1904, Buschmann F. Könyvnyomdája, 1-14. p.

258 Uo. 14-15. p.
259 Uo. 42. p.
“ “Istóczy Győző: A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése s ennek következményei. Budapest, 1906. 

Buschmann F. Könyvnyomdája, 14. p.



1 4 4  •  A XIX. SZÁZADI LIBERÁLIS NACIONALIZMUS ÉS ELLENZŐI

Visszaemlékezéseiben még ennél is tovább ment, s magukat, azaz a magyar antiszemitá
kat úgy jellemezte, mint nem zsidó cionistákat. A beszéd magyar zsidó körökben is figyel
met keltett, s az ortodoxok körében néhol megértéssel is találkozott.261 Valójában azonban 
Istóczy ezzel a javaslattal is csak antiszemita céljait akarta megvalósítani. De Istóczy leg
főbb célját, nevezetesen hogy létrehoz egy olyan koalíciós jellegű nagy antiszemita pártot, 
amely átrajzolja a magyar politikai térképet, azaz megszünteti az akkor létező nagy politi
kai tömböket, a 67-es alapon álló Szabadelvű Párt és a 48-as alapokon álló Függetlenségi 
Párt kvázi politikai monopóliumát, nem sikerült elérnie. Az antiszemita párt nem tudta 
felbomlasztani ezeket a közjogi alapon álló pártképződményeket, sőt pontosan az ellenke
zője történt, ő maga hasadt ketté. Az európai politikai élet azonban ekkor már egyre inkább 
a liberális-konzervatív tengely mentén kezdett szerveződni. Magyarországon is jelentkezett 
ilyen jellegű tömbösödés és politikai-ideológiai megosztottság, de a történelmi körülmé
nyek erősebbnek bizonyultak, s ezek a nézetek így Magyarországon alapvetően a közjogi 
szempontból megosztott politikai pártokon belül jelentkeztek. Istóczy antiszemita mozgal
ma tehát végső soron sikertelenségre ítéltetett, hiszen a modern politika nem alapozódhat 
csupán egyetlen -  mégoly fontos vagy fontosnak vélt -  ügyre. A gazdaság, a társadalom 
és a politika komplex világát -  bármennyire is kísérleteztek ezzel Istóczyék -  nem lehetett 
ugyanis ráhúzni egyetlen problémára, a zsidókérdésre. Jól mutatja ezt az 1884-ben a par
lamentbe bekerült 17 képviselő sorsa is, akiknek -  túl az ellenük valóban megnyilvánuló 
ellenszenven -  nem volt mit mondaniuk azután, hogy figyelmeztették a magyar társadalmat 
a ’zsidóveszélyre’. Még leginkább Istóczy parlamenti javaslataiban (homestead-exemptio, 
börzeadó, földhitel stb.) fogalmazódott meg valamilyen koncepció arra nézve, hogy mit is 
kell tenni ’Magyarország elzsidósodása ellen. A képviselők többségének nagyhangú, lázító 
vidéki beszédei, továbbá zsidóellenes pamfletek írása nem érhetett célt, illetve, ha célt ért, 
akkor ennek eredménye, mint azt a tiszaeszlári ügy bírósági lezárása utáni ’kraválok’ mu
tatják, atrocitásokban, törésben-zúzásban s nemritkán fosztogatásokban és rablásokban 
merült ki. Mire az Istóczy által megfogalmazott elvek leértek a boltos- és szabósegédek 
szintjére, már nem maradt más belőlük, mint az Üsd a zsidót! jelszó, amire aligha lehet 
működőképes társadalmat és gazdaságot építeni. Ezt a zsákutcát -  a kétségkívül világlátott 
és művelt -  Istóczy maga csak részben ismerte fel. Visszaemlékezésében mozgalmának bu
kását elsősorban Tisza Kálmánnak tulajdonította, tudniillik, hogy egyrészt a szabadelvűek 
hátba támadták őket az 1887. évi választásokon, másrészt, hogy bojkottálták őket, sőt be
csületükben is meghurcolták.262

De miért volt Istóczy számára oly fontos a zsidókérdés feszegetése? Ő mindenekelőtt 
a hagyományos Magyarország megszűnésétől félt. Míg életének nagy részében Istóczy a ma
gyarságot az élzsidósodástól’ féltette, élete utolsó éveiben már őt is egyre inkább az a prob

261 Jól mutatja ezt az Istóczy visszaemlékezéseiben (Emlékiratfélék és egyebek. Budapest, 1911, Buschmann 
F. Könyvnyomdája, 23. p.) leírt történet, amelyben egy ortodox zsidóval történt beszélgetését meséli el: 
„Ő: A múlt szombaton híre futamodott a zsinagógánkban, hogy t. kartárs úr ellátogat oda hozzánk.
Én: ???!
Ő: No igen, mi a legnagyobb tisztelettel fogadtuk volna t. kartárs urat, ha szerencséltetett volna bennün
ket, mert mi ortodoxok teljesen egyetértünk t. kartárs úrral.”

262 Érvelését részletesen lásd Istóczy: A Magyar Antiszemita Párt megsemmisítése... I. m. 12-15. p.
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léma izgatta, hogy Magyarország miért veszítette el addigi jó hírét az európai nemzetek
nél, másrészt a nem magyar nemzetiségek miért lázadoznak a magyar hegemónia ellen, 
s miért nem akarnak ’megmagyarosodni’. Istóczy alapvetően attól tartott, hogy a magyar 
nemzet elveszíti uralmát vérrel és karddal szerzett országa fölött. „A magyar nemzetnek 
nem pusztán históriai joga, hanem mint egy külön ugyan, de az európai népfajokkal vér 
szerint most már rokonuk népnek is, jogosultsága van itt e földön létezni és uralkodni, da
cára annak, hogy nem európai árja nyelvet beszél; de amely nyelvet sok tekintetben megiri
gyelhetnének tőlünk az európai árja nyelvű népek is, igen számos, azon nyelvek fölött bírt 
előnyei miatt, amely okból méltán megérdemelné a magyar nyelv, hogy az európai népek
nél ismertebbé válnék, hogy így gazdag irodalmát, sajtóját eredetiben is élvezhessék” -  írja 
egy kései munkájában.263

Istóczy kiindulópontja tehát az volt, hogy a magyar népnek, mint az európai népek
kel egyenjogú és egyenlő színvonalon álló nemzetnek joga van ’nemcsak, hogy létezhes
sék, hanem hogy uralkodjék is, úgy, amint létezett és uralkodott ezer éven át’. Ezt az 
uralmat -  legalábbis a századfordulóig így látta -  elsősorban a pánjudaizmus fenyegeti, 
tehát a zsidók azon mozgalma, amelynek célja a magyarság uralmának megtörése a Kárpát
medencében. „Agyonütni ugyan nem ütnek agyon bennünket, de elvonják előlünk az éltető 
levegőt, a világosságot, szóval elvonják tőlünk a megélhetés módjait” -  összegzi kissé nyer
sen véleményét.264 A zsidóságot ő tehát úgy fogta fel, mint egy társadalmára, vallására, m o
ráljára, gondolkodásmódjára, eszményeire, törekvéseire stb. nézve az európai társadalmaktól 
idegen entitást, amely idegenségével fenyegeti az európai -  és a magyar -  identitást. Istóczy, 
látva a hazai zsidóság sikeres tevékenységét, mindezt térfoglalásként érzékelte, s irracioná
lisán félt attól, hogy a zsidók Magyarországból Új-Palesztinát hoznak létre, ’amelyben az 
elsőrendű magyarok ők, mi pedig, valódi, vér szerinti magyarok már csak másodrendű ma
gyarok vagyunk, akiknek egész közgazdaságát, sajtóját, politikáját stb. már ők, az elsőrendű 
magyarok irányítják’. Úgy vélte, hogy a hazai zsidóság mindenkivel szemben, aki védekezni 
mer ezen pánjudaizmus ellen, vér nélküli hadjáratot folytat, sőt már a védekezést magát is 
megbocsáthatatlan bűnnek tekinti.265 A nemzeti önvédelmen kívül Istóczy saját társadalmi 
csoportját, tehát a birtokos osztályt és a hagyományos értelmiséget is féltette a pusztulástól. 
Amikor azt veti Bródy Zsigmond szemére, hogy lapja a hagyományos középosztály értel
miségi voltát kérdőjelezi meg, s azt igényli, hogy ezen elemek adják át helyüket az új értel
miségnek, akkor szerinte Bródy nem mást követel, mint Istóczy társadalmi csoportjának 
kapitulációját a zsidóság előtt. Istóczy tehát a polgárosító törekvéseket és a mentalitásváltást 
magyar-zsidó hatalomváltásként élte meg. Az antiszemitizmus szót ennek megfelelően ő 
pozitív értelemben használta, azaz olyan nézetrendszerként és mozgalomként értelmezte, 
amely a magyar nemzeti géniusz természetes védekezése a pánjudaizmus, azaz a zsidó vi
láguralom ellen, következésképpen úgy látta, hogy nincs abban semmi szégyellnivaló, ha 
valaki antiszemita. Ezért nem értette kortársait, akik gyakran élénk derültséggel fogadták 
beszédeit. Ő az antiszemitákra -  így saját magára is -  úgy tekintett, mint akik nem a zsidó

263 Istóczy Győző: A magyar nemzetet megillető hely az európai népcsaládban. Népismei és nyelvészeti tanul
mány. Budapest, 1908, Buschmann F. Könyvnyomdája, 8. p.

264 Uo. 16. p.
265Istóczy: Emlékiratfélék... I. m. 58. p.
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nemzet ellenségei, továbbá nem rendbontók, felforgatok és forradalmárok.266 Épp ellenke
zőleg, önmagukat olyan politikusoknak vélte, akiknek feladata felhívni a figyelmet az asszi
milációs teória tarthatatlanságára. A zsidóellenességet azonban csak abban az értelemben 
tudta elfogadni, amennyiben az a pánjudaizmus ellen irányult. S az is az igazsághoz tartozik, 
hogy bár kezdetben maga is nagy örömmel vette tudomásul, hogy a tiszaeszlári vérvádper 
utáni hangulatváltozás az ő -  sokszor derültséggel fogadott és lenézett -  nézeteit igazolja, 
de az erőszak eluralkodása, azaz a zsidóellenes atrocitások közben mérsékelte indulatait, 
sőt mozgalmát is a törvényhozási, tehát mérsékelt irányba vezette.

Istóczy szerint a hazai zsidóság nem felekezet, hanem zárt kaszt, amelyet a ’véregység, 
az ősidőkből átvett tradíciók, az érdekközösség s vallása -  de már csak részben, habár túl
nyomó részben vallása -  fűznek egy szorosan zárt egységgé’. Ő tehát megkérdőjelezte a ma
gyar liberális és a zsidó politikai-szellemi elit által egyaránt elfogadott tétel leglényegesebb 
pontját, nevezetesen, hogy a hazai zsidók olyan magyarok, akiknek csak a vallása tér el 
a többség vallásától. De megkérdőjelezte a koncepció másik fontos pontját is, nevezetesen 
az asszimiláció lehetőségét. Szerinte ugyanis a zsidóság nem olvasztható be a magyarságba, 
hiszen a zsidóság Magyarországon az elmúlt kétszáz évben ’meg tudta őrizni teljes elszige
teltségét és vértisztaságát, eredeti gondolkodásmódját, úgy a teljes szabadság, mint a széles 
világon szétszórt állapotában’, következésképpen az eredeti elképzelést fel kell adni, mivel 
a zsidóság beolvasztása nem más, mint egy naiv desiderium vagy nevetséges utópia’. Istó
czy úgy látta tehát, hogy a zsidóság faj, hagyomány, kultúra, érdekszövetség és vallás együtt. 
Nem tekintette ugyanakkor nemzetnek, mert a politikai nemzet lényeges elemének tartotta 
az élő nyelv meglétét, amely ekkor hiányzott a zsidóságnál. Istóczy valójában a mérsékelt 
(’a zsidók negatív tulajdonságai a radikális asszimilációval megszüntethetők’), és a radi
kális antiszemiták (’a zsidók negatív tulajdonságai faji bélyeg, amely megszüntethetetlen, 
következésképpen ki kell küszöbölni őket a keresztény társadalomból’) között lavírozott. 
Ebben a kérdésben ugyanis Istóczy egyszer így, másszor pedig úgy foglalt állást, de megfo
galmazásai többségében inkább a radikális álláspontot képviselte. Az oroszországi zsidóság 
bevándorlása elleni beszédében például egyértelműen a faji meghatározás mellett állt ki: 
„A zsidóság voltaképpen egy specifikus nemzeti vallással bíró népfaj, race, éspedig hódító 
népfaj, amelynek célja az európai nemzetek leigázása és, ha lehetséges, kiirtása, nem ugyan 
kard és tűz által, erre, legalább még ma gyengék volnának a zsidók, a hajdankorban azon
ban ezt is megtették, ahol tehették, hanem, mint az idézett »Judaeus« mondja: primaváltó- 
val és részvénnyel.”267 A nevezetes Palesztina-beszédében azonban a faji meghatározással 
ellentétes álláspontot képviselt, ugyanis azt fejtegette, hogy a beolvadni képtelen zsidók 
vándoroljanak ki Palesztinába, az itt maradók viszont olvadjanak be, de „szűnjenek meg 
azontúl államot képezni az államban, hagyjanak fel véglegesen minden támadási tervekkel 
ellenünkben, hagyjanak fel minden kizárólagos uralmi ábrándokkal, hagyjanak fel a kiir
tási politikával, fogadják el minden tartalék gondolat nélkül szokásainkat, béküljenek ki 
őszintén a keresztény civilizációval, asszimilálódjanak velünk, olvadjanak belénk, s legye
nek velünk egy test, egy lélek, egy és ugyanazon ember”.268 De akár a teljes beolvadást, akár

266 Lásd erről a 12 Röpirat Beköszöntőjében írottakat. 12 Röpirat, 1880. okt. 15. 1 -7. p.
267 Istóczy Győző országgyűlési beszédei... I. m. 135. p.
268 Uo. 60. p.
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a Palesztinába történő kitelepítést javasolta, mindkettő lényege szerint a zsidóság magyar- 
országi megszüntetését jelentette.

A pánjudaizmussal szemben a magyarság önvédelmi harcát tartotta szükségesnek, úgy 
látta ugyanis, hogy a zsidóság kettős taktikát alkalmaz a politikai és uralmi síkon. Egyrészt 
a zsidóság a legarisztokratikusabb kaszt, tehát a közösségen belül egy arisztokratikus elvet 
érvényesít, kifelé viszont ellenzi az arisztokratikus elvet, s mindenütt a demokráciát nép
szerűsíti. Ezt a kettősséget Istóczy a zsidóság szempontjából logikus megoldásnak tartotta, 
hiszen ő a demokráciát úgy értelmezte, mint amely ’millió, összefüggés nélküli darabokra’ 
forgácsolja szét a társadalmat, amely ennek következtében nem tud védekezni a zsidóság jól 
szervezett, s alapvetően arisztokratikus elven felépülő zárt falanxával szemben. Mindezek kö
vetkezményeképpen a befogadó társadalmak kiszolgáltatottá válnak a zsidósággal szemben.

Mindebből következik, hogy Istóczy szemfényvesztésnek tekintette az ortodox-neológ 
ellentétet is, s tévedésnek, hiú ábrándnak minősítette mindazon nézeteket, amelyek szerint 
ez az ellentét teljes skizmát fog előidézni a zsidóságon belül. Ezt a két irányzatot csak a pán- 
judaizmus két, egymástól csupán taktikai szempontból eltérő felfogásának tartotta: „Ama 
sok tekintetben mosolyra gerjesztő viaskodás mellett a zsidóság közös célját egy percig sem 
téveszti szemei elől, s csak ezen közös cél mielőbbi biztos elérésére szolgáló eszközök op- 
portúnus volta fölötti nézeteltérés alapja az egész hajbakapásnak. A két ellentétes árnyalat az 
ollónak két metsző ága, amelyeknek kiindulási pontja és célja egy, s amelyek minél inkább 
egymás ellen törni látszanak, annál jobban érzi élüket a mi nyakunk.”269 Istóczy szerint ez 
az ellentét csak arra jó, hogy a zsidóságon belül az élénk közszellemet fenntartsa. Az or
todoxok feladata, hogy a judaizmust az eredeti tisztaságában megőrizzék, s folyamatosan 
figyelmeztessék a neológokat a ’Babilonban visszamaradt zsidók sorsára’, továbbá pótolják 
azokat az asszimilánsokat, akik Babilon kéjeiben és gyönyörűségeiben elmerültek, követ
kezésképpen elvesztek a zsidóság számára. A neológia feladata pedig -  az Istóczy által ki
fejtett munkamegosztásban -  a hatalom és a pénz megszerzése, s ezek révén az idegenek 
kiszorítása a jövedelmező iparágak és értelmiségi foglalkozások területéről.

Istóczy sorra vette, és tételesen felsorolta a zsidó bűnöket, mindenekelőtt azzal a céllal, 
hogy a nemzeti önvédelem szükségességét ezekkel alátámaszthassa. 1882. február 18-án 
a vasvári kérvény parlamenti vitáján mintegy csokorba gyűjtötte ezeket: „Az uzsora s a 
maszlagos, nadragulyás és vitriolos pálinkamérés; a fukszinos bor és homokos liszt; min
dennemű és fajtájú csalások és hamis bukások; a hamis mérlegek és népfosztogatás; az 
iszákosság terjesztése és döglött marha húsának kimérése. (Derültség.) Többen mulattató- 
nak találják ezeket, pedig akiken ezen üzelmek elkövettetnek, azokra nézve igen szomorú 
kimenetelűek szoktak lenni (Úgy van!); fehérrabszolga-kereskedés s népdemoralizáció és 
korrupció; hivatalnokok megvesztegetése és a Talmud alapján hamis eskü; hamis tanúsko
dás és hamis tanúk toborzása; orgazdaság és talmi aranynak valódi arany helyett árulása 
(Hosszas derültség.); jól bebiztosított termények és épületek felgyújtása és biztosítási ügynö
ki üzelmek (Úgy van! Úgy van!); ratenbrief-üzelem és tantus-pénzeknek körmöci aranyok 
helyett kiadása (Derültség.), váltóhamisítás és Amerikába szökések (Úgy van! Úgy van!); 
a katonáskodás alól való kibúvások s állami jövedékcsonkítások; kasza-kapától való irtózás

269 Uo. 6. p.
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s a kereskedelem monopolizálása; licitációkon való összejátszások és különféle sápok (De
rültség. ); kifizetett adósleveleknek vissza nem adása és kifizetett adósságok újra való köve
telése és behajtása (Mozgás.); kereszténységgúnyolás és kultúrkampfoskodás; a keresztény 
felekezeteknek s a nemzetiségeknek egymás ellen heccelése; ármányok és intrikák, zsidó 
bosszúállás, börzejáték és plutokrácia, közvéleménygyártás és revolverzsurnalisztika (Úgy 
van! Derültség.), népbolondító frázisok és népnyomor, gründerség és likvidáció, szindiká
tusok és prospektek, svindli és krach stb. stb. (Úgy van!). Mondom [...], a legtöbb esetben 
megtorolatlan, mert a mai viszonyok között megtorolhatatlan zsidó üzelmek és visszaélé
sek, amelyeknek átka alatt pusztul a nép jóléte, s pusztul, vész maga az ország népe [...]. 
Azt mondják, hogy a jogegyenlőség korszakát éljük, s hogy a törvények a zsidókra is szól
nának. Sok esetben igenis szólnának, a teóriában, de a gyakorlatban másképp áll a dolog. 
Azon nem zsidók, akik valamely zsidóval, s legyen az bár a legutolsó rongyszedő zsidó, 
egyszer életükben kikötöttek, legyenek ezen nem zsidók akár magánszemélyek, akár köz
hivatalnokok, míg csak élnek, megemlegetik azt a pillanatot, amelyben erre a boldogtalan 
lépésre elhatározták magukat. Mert hát minden egyes zsidó háta mögött ott áll az illető 
városnak vagy vidéknek, s ha kell, az egész országnak, s ha ez sem elég, az egész világnak 
a zsidósága, pénzükkel, befolyásukkal, sajtójukkal. A zsidók szolidaritásban állanak egy
mással (Úgy van! Úgy van!), egy mindnyájáért, s mindnyája egyért.. .”270

Istóczy a probléma megoldására több lehetőséget is számba vett. Legjobb megoldásnak 
azt tartotta volna, ha a zsidók visszakapják saját hazájukat, s a fentiekben felsorolt visszás
ságokat majd ott orvosolják. Magyarország -  vélte -  nem akar ’két-három generáció alatt 
Zsidóországgá válni’, mivel ’mi élni akarunk, s akarjuk, hogy ez a föld a mienk maradjon, 
ezért nincs más alternatíva, mint a zsidóság kitelepítése az országból. A Monarchia külügyi 
kormányzatának ennek érdekében minden diplomáciai lépést meg kell tennie annak érdeké
ben, hogy a modern Palesztina felállítása valóra váljon. Istóczy nem a kozmopolita zsidókra 
apellált, s azokra sem, akik szerinte társadalmunk alapjai ellen törnek, hanem ’a zsidó pat
riótákra, akik közel két évezreden át híven megőrizték az ősök hagyományait, akik melegen 
ápolják keblükben a feldúlt régi zsidó haza reminiszcenciáit, és akik hőn táplálják szívükben 
azon reményt, hogy az a föld, amelyen atyáik járdaltak, az a föld, amely hajdani nemzeti 
dicsőségük színtere volt, újra nemzetüké lesz, s mint állam nagyobb és hatalmasabb lesz, 
mint volt dicső királyaik alatt’, továbbá azokra, akik ’idegennek érzik magukat közöttünk’, 
és ’velünk asszimilálódni, egybeforrni nem akarnak’.271 De mivel ezt a kitelepítést Istóczy 
sem látta azonnal megvalósíthatónak, így eredeti parlamenti indítványát visszavonta, s rö
vid távon a zsidóuralmat korlátozó törvények meghozatalát tartotta szükségesnek. Istóczy 
törvényjavaslatainak, indítványainak nagyon csekély volt a parlamenti támogatottsága, s ez
zel maga is tökéletesen tisztában volt, így leggyakrabban azzal zárult indítványainak vitája, 
hogy visszavonta azokat, s szavainak helyességére nézve a jövőt hívta tanúul’.

A kellő törvények meghozatalán kívül Istóczy a legfontosabb feladatnak azt látta, hogy 
a közvélemény figyelmét felhívja a ’magyarság és a zsidóság között folyó élet-halál harcra’, 
s ezzel a magyarságot felébressze álmából. Továbbá arra akarta a sajtót kényszeríteni, hogy 
hagyjon fel a ’zsidóság felett szünet nélkül zengett’ dicshimnuszokkal és méltatásokkal,

270 Uo. 112-113. p.
271 Uo. 59. p.
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a nem zsidó társadalmat pedig arra igyekezett rávenni, hogy „a zsidóságtól példát véve, 
annak előnyös tulajdonságait elsajátítani törekedjenek, s ilyképp a vele vívandó békés ver
seny-küzdelemre megerősödve, annak ellenében ne csak pozíciót pozícióra vállvetve védel
mezzenek, hanem tőle az elveszett pozíciókat is visszafoglalni törekedjenek”.272 Békés ver
seny alatt minden bizonnyal valamiféle -  közelebbről meg nem határozott -  önsegélyezésre 
gondol, de mindezek a módszerek eltörpülnek az Istóczy által megkívánt állami beavatko
zás mellett. A magyar államnak -  szerinte -  szakítania kellene két dogmával: a gazdasági 
manchesterizmus és az állami liberalizmus laissez faire, laissez passer politikájával. A szél
sőséges manchesterizmus azt eredményezte ugyanis Istóczy szerint, hogy az ingó tőke fel
szabadult minden materiális és morális béklyó alól, sőt bizonyos privilégiumokat is kapott, 
s kihasználva ezeket a privilégiumokat, megkezdődött a ’bank-, vasúttársaság- stb. alapítási 
szédelgés’. Ezen szédelgés eredményeképpen az ingó tőke mobilizálta a földbirtokot is, s a 
mobilizáció azzal a következménnyel járt, hogy a ’közép- és kisbirtokos osztályunk ősi bir
tokából szerencsésen kimobilizáltatott’. A manchesterizmus lényegéből fakadó elvet nem 
tudta elfogadni, mert szerinte ennek társadalmi következményei beláthatatlanok: „Arra, 
hogy e gyengébb, ezen állítólagos férgese a magyar nép zömét képező földbirtokos osztály 
volt, sem a gründerek zsoldjában volt sajtó, sem a gründerek befolyása alatt álló parlament 
nem gondolt. (Élénk helyeslés.)”273 Istóczy szerint erre a társadalmi kórra csak a börze 1873- 
as krachja ébresztette rá a földművelő osztályt, s ennek a fölébredésnek a következményei 
az agrárius és az antiszemita mozgalmak és irányzatok megjelenése Németországban és 
Magyarországon. A gazdasági manchesterizmussal a zsidóság szerinte nemcsak a közép- 
és kisbirtokosokat tette tönkre, hanem a zsidó kapitalizmus megölte a közép- és kisipart 
is. A liberalizmussal kapcsolatban pedig azt fejtegette, hogy különbség van liberalizmus és 
zsidó liberalizmus között, s az utóbbit szívesebben nevezné pénzügyi feudalizmusnak. Ez 
utóbbi szerinte a szabadság legveszedelmesebb ellensége, s pontosan az igazi szabadelvű
ség követeli meg az ezen pénzügyi feudalizmus elleni harcot.274 Ha mindez nem vezetne 
eredményre -  figyelmezteti a zsidóságot Istóczy -, akkor még mindig ott van a fizikai erő: 
„Kezeitekbe keríthetitek vagy terrorizálhatjátok sajtóját, s ezzel egy időre féken tarthatjá
tok, némaságra kárhoztathatjátok közvéleményét, kezeitekbe keríthetitek vagyonának leg
nagyobb részét, kezeitekbe keríthettek minden materiális és morális tényezőt -  egyen kívül, 
s ez az egy a fizikai materiális erő. És ha annyira mennek a dolgok, hogy az ország népének 
csak az ultima ratio marad hátra: nem mi leszünk azok, akik a rövidebbet húzzuk.”275 Ez 
a kijelentés mindenesetre elég fenyegetően hagzott a jövőre nézve.

Istóczyék bukásával úgy tűnhetett, hogy a magyar antiszemitizmus be is fejezte rövid 
történetét a magyar politikai életben, hamarosan azonban kiderült, hogy ez koránt sincs 
így, a magyar antiszemitizmus csak átmenetileg szorult a háttérbe. A századfordulóhoz 
közeledve ugyanis egyre sűrűsödtek az antiszemita jelenségek és beszédek a magyar köz
életben. Istóczyéktól eltérően ugyan senki sem próbálkozott önálló antiszemita párt létre
hozásával, így ezek a nézetek sokkal inkább elszórtan jelentkeztek különböző pártokban,

272 Uo. 11. p.
273 Uo. 69. p.
274 Uo. 223. p.
27SUo. 51. p.
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mozgalmakban és lapokban. Ebből a szempontból külön is ki kell emelni a magyar keresz
tényszocialisták szerepét. A magyar keresztényszocializmus zsidósággal kapcsolatos állás
pontját -  bár a mozgalmon belül találkozunk ezekkel ellentétes gondolatokkal is -  min
denekelőtt Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök és Bangha Béla jezsuita szerzetes 
nézetei határozták meg. Prohászka és Bangha véleményét visszhangozta, illetve fordította 
le később a napi politika nyelvére a keresztényszocialista mozgalom szinte valamennyi po
litikusa, Ernszt Sándortól Wolf Károlyig, Haller Istvántól Bernolák Nándorig, továbbá Pro
hászka és Bangha nézetei -  mint ahogyan azt egy következő fejezetben látni fogjuk -  ha
tottak az összeomlás után megerősödő magyar fajvédelemre is, de a két ideológia lényeges 
kérdésekben eltért egymástól.276 Prohászka Ottokár, aki minden bizonnyal a XX. századi 
magyar katolicizmus legjelentősebb alakja, kora ifjúságától kezdve nemzetnevelői feladatra 
készült, ahogy azt első főpásztori beszédében pontosan meg is fogalmazta: „Dolgozni jöt
tem. Dolgozni akarok a züllésnek indult magyar nép megmentésének nagy napszámában, 
a kor bágyadtságától beteg lelkeknek meggyógyításában, a szenvedélyek lázától elgyötört 
bűnösök megtérítésén. Mindezt Jézus nevében. Jézus erejével.”277 Prohászka tehát a magyar 
katolicizmus felébresztése és újjászervezése érdekében korának szinte valamennyi felmerülő 
kérdését -  a munkáskérdéstől a nők hivatásáig, a katolikus sajtó szerepétől a szegényügyig, 
a szekularizációtól a hitelszövetkezetig -  összhangba akarta hozni a kilencszáz éves ma
gyar katolikus egyház hagyományaival, azaz a keresztény világnézetet szerette volna ’be
leállítani a mai kultúrvilágba. Minden, ami akadályozta ennek a katolikus reneszánsznak 
a megvalósulását, kihívta ellenszenvét. Prohászka úgy látta, hogy a zsidóság, pontosabban, 
a zsidóság többsége szemben áll mindazzal, amire ő az életét feltette -  katolikus és nemzeti 
újjászületés, erkölcsös élet, a szegények és a megnyomorítottak felemelése stb. S ezekből az 
ellenszenvekből, intellektuális gerjedelmekből és védekezésekből őszinte, de kompromisz- 
szumot és megértést alig ismerő, vitriolos és fulmináns cikkek születtek. De csak ebben az 
elvi keretben értelmezhetők Prohászka zsidósággal kapcsolatos nézetei.

Prohászka álláspontjának a lényege, hogy a zsidó asszimiláció -  szerencsés egyedi ki
vételektől eltekintve -  kudarcba fulladt, ennek következtében a magyarság és a zsidóság 
nemzeti aspirációi nem hozhatók közös nevezőre, s útjaik szükségképpen elválnak egy
mástól. Ezt az elválást nem egy békés, hanem egy több évtizede megindult s még hosszú 
ideig tartó háborús folyamatnak látta, amelyben szerinte mindenkinek nyíltan állást kell 
foglalnia: ide vagy oda tartozik. Prohászka szerint ugyanis minden nemzet átmegy három 
fejlődési fokon, amelyet három eszme határoz meg: a vallási, a humánus és a nemzeti. S ő 
úgy látta, hogy a zsidóság is elindult ezen az úton. Ezért a magyar keresztényszocializmus 
a zsidósággal kapcsolatban három dolgot szeretne elérni. Először is meg akarja akadályozni

276 Lásd Ernszt Sándor: A keresztény nemzeti politika egy éve. Budapest, 1921, Stephaneum; Wolf Károly: 
A kereszténység védelme. In A keresztény gondolat védelme. Budapest, 1925, Hangya, 4-23. p.; Szigethy 
Endre szerk.: Wolf Károly élete, politikája, alkotásai. Budapest, 1943, Egyesült Keresztény Nemzeti Liga; 
Haller István: A keresztény politika. Budapest, 1926, Apostol Nyomda; uő; Harc a numerus clausus kö
rül. Budapest, 1926, A szerző kiadása; Vass József: A magyar szociálpolitika útjai. Budapest, 1928, Ke
resztény-, Kisgazda-, Földműves és Polgári Párt; Huszár Károly: A katolikus akció szociális gondolatai. 
A világi apostolkodás vezérkönyve. Budapest, 1934, Sárkány Nyomda.

277 A szöveget idézi Némethy Ernő: Prohászka Ottokár dr. életrajza. In Brisits Frigyes szerk.: Prohászka. 
Tanulmányok. Budapest, 1927, Szociális Misszió Társulat, 15. p.
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a keresztény magyar társadalom letörését. Ez azt jelenti, hogy a magyar társadalom Pro- 
hászka szerint nem akarja feladni keresztény műveltségét és erkölcsét, és főképp nem akarja 
ezt a keresztény erkölcsöt zsidó erkölcsre cserélni. Prohászka számára a zsidó erkölcs töb- 
bé-kevésbé azonos volt a kapitalista, üzleti uzsoráserkölccsel. „A zsidóság erkölcstelensége, 
lelkiismeretlensége -  írja még 1893-ban a zsidó recepcióval foglalkozó cikkében -, az az 
elvetemültség, melynek nincs törvénye, az az elfajult szellem, melynek csak torz fogalmai 
vannak a jóról, szépről s az erényről, s melyek valóban csak a keresztény gondolat szatírájául 
szerepelhetnek, az az erkölcstelen kegyetlenség, mely a keresztény népet ellenségnek tekinti, 
s következőleg a konkurenciában minden eszközt jónak, minden módot becsületesnek tart, 
mely a kereszténység megfojtására alkalmas -  mondom, ez az erkölcsi alávalóság volt a kez
detek oka a kereszténység kárhoztató, megbélyegző ítéletének a zsidósággal szemben.”278 
Prohászka zsidókritikája tehát egyben kapitalizmuskritika is: a hasznossági elv és a profit
maximálás szerinte nem fér össze a keresztény erkölccsel. Másodszor, a keresztényszocia
lizmus meg akarta akadályozni Magyarország elzsidósodását. Számára ugyanis a keresztény 
középosztály gazdasági ellehetetlenülése, a zsidóság növekvő aránya a magyar értelmiségen 
belül egyértelműen ezt a folyamatot jelezte. Prohászka szerint -  szemben az akkor divatos 
nézetekkel -  nem az a fő baj, hogy a dzsentri a ’magyar apátia, magyar indolencia, magyar 
munkátlanság, magyar úrhatnámság’ miatt elpusztul, hanem az, hogy helyét a zsidóság, 
s nem az elsősorban a magyar parasztságból felszívódott magyar középosztály foglalja el. 
Ez a nemzetvédelem vagy -  ahogy ő gyakran nevezi -  hungarizmus Prohászka szerint nem 
jelent antiszemitizmust, hanem egyszerű önvédelmet, amelyet nem lehet megtagadni egyet
len nemzettől sem. S éppen emiatt tiltakozott minduntalan az antiszemitizmus vádja ellen, 
hiszen az szerinte kirekesztést, gyűlölködést, gettóba zárást jelent, ő azonban mindettől tá
vol áll. „Én nem vagyok antiszemita -  mondja a főrendiházban 1918-ban. -  Egy-két cikk 
miatt rám fogták -  bocsánatot kérek, hogy erre is reflektálok hogy antiszemita vagyok. 
Nem vagyok antiszemita, amint nem vagyok antigermán, nem vagyok antigall, nem vagyok 
antiangol. De én nem akarom az én magyar népemet feláldozni más hatalmas fajtának és 
annak erőszakban vagy pedig intelligenciában túltengő erejének. (Élénk helyeslés és taps.) 
Elmondhatom, hogy jó barátaim között sok zsidó van. Fehérvárott zsidó doktorokat tiszte
lek. Egyike legjobb lelki fiaimnak és barátaimnak egy kikeresztelkedett zsidó. Minden derék 
zsidót szívből tisztelek és szeretek. De vigyáznunk kell nekünk, nehogy az antiszemitizmus 
vádjától félve behunyjuk szemünket nemzeti veszedelmek elől. (Igaz! Úgy van!) Akkor iga
zán struccpolitikát űzünk, amelynek azután megadjuk az árát. (Úgy van!)”279 Harmadszor, 
a magyar keresztényszocializmus el akarta érni, hogy a ’jóakaratú és nemzeti érzésű’ zsi
dóság összeforrjon a keresztény társadalommal. De mit is jelentett Prohászka számára ez 
az összeolvadás? Aligha lehet kétséges, hogy ez nem jelentett mást, mint kikeresztelkedést, 
a keresztény műveltségnek és erkölcsnek a teljes átvételét, azaz a beolvadást.

278 Ennek részletes kifejtését lásd Prohászka Ottokár: A zsidó recepció a morális szempontjából. In Pro
hászka Ottokár összes művei. 22. köt. Budapest, 1929, Szent István Társulat, 1-14. p. S ez a magyarázata 
annak is, hogy Prohászka kezdetben lelkesen támogatta a keresztény kurzust (s megszavazta a numerus 
clausus törvényt), a kurzusból azonban viharos gyorsasággal kiábrándult.

279 A z 1910. évi június hó 21-ére hirdetett országgyűlés főrendiházának naplója. 5. köt. Budapest, 1919, At
henaeum, 215-216. p.
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Míg ezek a problémák Prohászkát inkább csak teoretikus síkon érdekelték, addig a ma
gyar rekrisztianizáció és katolikus újjászületés másik nagy alakját, Bangha Bélát a gyakorlati 
megvalósítás is izgatta, s véleményét Prohászkánál jóval alacsonyabb színvonalon fogalmaz
ta meg.280 Míg Prohászka mindig is tiltakozott az antiszemitizmus vádja ellen, addig Bangha 
ezt a vádat büszkén vállalta. Ügy vélte ugyanis, hogy az antiszemitizmusnak két fajtáját lehet 
megkülönböztetni: a faji és -  ahogyan ő nevezte -  az elvi vagy erkölcsi antiszemitizmust.281 
A faji antiszemitizmus, amely Bangha szerint nem egyeztethető össze a kereszténységgel, 
a zsidóságot mint fajt ítéli el, s megtagadja a zsidóság valamennyi szellemi termékét, bele
értve az Ószövetséget is. Ezzel szemben az elvi vagy erkölcsi antiszemitizmus -  vélte -  csak 
a zsidóság erkölcsi és gazdasági túlsúlyát igyekszik megakadályozni, továbbá a magyar tár
sadalom és kultúra keresztény jellegét fenntartani, s mint ilyen, ’kellő mérséklettel s a ke
resztényi szeretet törvényeinek betartásával nem kifogásolható, sőt kötelesség’. Ezt az elvi 
antiszemitizmust időnként aszemitizmusnak nevezte, amely az ő értelmezésében nem más, 
mint a gazdaság és a közélet elzsidósodási folyamatának a megállítása, mégpedig a keresz
tény kultúra elterjesztése által. A fogalmon tehát alapvetően mást értett, mint később az 
1940-es években Szálasi Ferenc. A katolikus egyháznak Bangha szerint kötelessége a faji 
antiszemitizmus ellen küzdenie, s a zsidók személyi és vagyonbiztonságát még akkor is biz
tosítani, ha ezzel szembekerülnek a társadalom nagy részével. De ugyanígy kötelessége az 
egyháznak emlékeztetni a zsidóság hazafias részét arra, hogy ne vádaskodással töltsék az 
időt, hanem sokkal inkább igyekezzenek hitsorsosaikban ’megszüntetni az antiszemitiz
musnak mindig újból jelentkező, provokáló okait’. Végül a katolikus egyháznak kötelessége 
az őszintén megtérő zsidósággal szemben szeretetet és megbecsülést tanúsítania.282

Bangha a hazai zsidóságot mindenekelőtt olyan kisebbségnek tartotta, amely hosszú 
idő óta együtt él ugyan a keresztény többséggel, azt mégis bizalmatlansággal, lappangó el
lenszenvvel figyeli, és sokszor lenézéssel kezeli. A zsidóság egy részében ugyanis szerinte 
engesztelhetetlen antipátia él a kereszténységgel szemben, s ez a magyarázata annak, hogy 
a keresztényellenes mozgalmakban (szabadkőművesség, radikálisok, szocialisták, utilitarista 
és hedonista mozgalmak, Galilei-kör, bolsevikok) miért fordulnak elő olyan nagy számban 
zsidók. A problémát Bangha szerint az okozta, hogy a zsidóságon belül ez a destruktív réteg,

280 Bangha túl a keresztény sajtó megszervezésén, 1920-ban nagy hatást gyakorolt kortársaira (Magyarország 
újjáépítése és a kereszténység. Budapest, 1920, Szent István Társulat) liberalizmus- és szociáldemokrácia
kritikájával, illetve a keresztény nemzeti gondolat népszerűsítésével.

281 Lásd erről Bangha Béla: Antiszemitizmus. In uő szerk.: Katolikus lexikon. 1. köt. Budapest, 1931, Magyar 
Kultúra, 85. p. Ez a különbségtétel azonban nem akadályozta meg Banghát abban, hogy gyakran a zsidók 
faji tulajdonságairól beszéljen (terjeszkedési vágy, egyoldalú racionalizmus, élelmesség, céltudatosság, 
nyughatatlanság, alkalmazkodóképesség, materialisztikus életfelfogás, altruizmus hiánya, hiperszexua- 
lizmus stb.). Lásd például Bangha Béla: A kereszténység és a zsidók. Budapest, 1912, Mária Kongregáció, 
7-17. p. Az 1920-as évek elején A Cél egyik névtelen cikkírója (Lemur: A „Kurzus” zökkenői. A Cél, 
1921. 258-262. p.) megtámadta Banghát, hogy nem a faji antiszemitizmust képviseli. Az 1930-as évek
ben Bangha határozottan elutasította a hitleri fajelmélet téziseit (lásd például Bangha Béla: A fajelmélet 
értéke. In Bangha Béla összegyűjtött munkái. 11. köt. Budapest, 1943, Szent István Társulat, 363-365. p. 
A továbbiakban: BBÖM), ezzel viszont kivívta Méhely Lajos rosszallását (Lassan páter a kereszttel! Ban
gha Bélának útravalóul. Budapest, 1934, Held József Könyvnyomdája).

282 Bangha: Antiszemitizmus. . . I .m .  86. p. Ehhez az álláspontjához Bangha a zsidótörvények idején is ra
gaszkodott. Lásd Bangha Béla: A zsidóvita elvi alapjai. In BBÖM 27. köt. 514-519. p.
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s nem a hazafias és a kereszténység iránt nyitott csoport került uralkodó helyzetbe, s jutott 
1919-ben politikai uralomra, pedig -  mint mondja -  „a zsidók átlagos értelmessége s ér
zelmi hangoltsága sokukat különösen is alkalmassá teszi arra, hogy érveinket megértsék, 
s vallásunk szépségeit megbecsüljék; sokszor nagyobb mértékben, mint ezt nem katolikus 
keresztény felebarátainknál tapasztaljuk”.283 Bangha szerint ez az irányzat nem tudott volna 
felülkerekedni, ha meg nem szerzi magának a magyar sajtó nagy részét. Ennek a sajtónak 
ugyanis jellemzői: a tradicionális jogok eltörlésének követelése, a keresztény egyházak el
len történő izgatás, a népben élő vallási érzés kiirtása, a művészet erkölcsi degenerálása, 
világfájdalom, melankólia és öngyilkossági hóbort terjesztése stb.284

Mindebből Bangha azt a következtetést vonta le, hogy a keresztényszocializmus ha
gyományos politikai céljai (munkásvédelem, keresztény karitász stb.) nem elégségesek, 
s a keresztény Magyarország megteremtése nem lehetséges egyrészt a hitélet elmélyítése, 
másrészt a modern katolikus sajtó megteremtése nélkül. De szemben az antiszemitákkal 
és a fajvédőkkel, Bangha az arányosítást nem elkobzással gondolta megvalósíthatónak.285 
Ő egyrészt politikai publicisztikával harcolt a téves eszmék, legfőképp persze az általa zsi
dónak nevezett liberális sajtó ellen, másrészt megszervezte a keresztény sajtót (Magyar Kul
túra, Katolikus Sajtóegyesület, Központi Sajtóvállalat stb.).

Prohászka és Bangha állásfoglalásai tragikus hatással voltak a magyar intellektuális és 
politikai életre. A századforduló szocialistái és radikálisai a keresztény egyházakat, minde
nekelőtt persze a klerikális reakciósnak mondott katolikusokat -  ki finomabb, ki durvább 
eszközökkel -  a régi, tehát pusztulásra ítéltetett Magyarországhoz sorolták, a katolikus elit 
tagjai azonban visszavágtak, s most már ők is mélyíteni kezdték a szakadékot. A Bangha 
által kiadott jelszavak (ne olvassunk, s ne tűrjünk családunkban keresztényellenes lapot; 
hirdetéseinket csak katolikus szellemű lapokban helyezzük el; stb.) és sajtópolitika csak 
tovább mélyítette a szakadékot a baloldali és liberális zsidó Magyarország és a jobboldali 
keresztény Magyarország között. S egyre kevesebben lettek azok, akik a szakadék beteme
tésén munkálkodtak.

283 Uo. 181. p.
284 Lásd erről részletesen: Kálvintéri: A zsidó sajtó a kereszténység ellen. Budapest, 1911, Katholikus Sajtó

egyesület Fővárosi Hölgybizottsága, passim; A katolikus sajtó szolgálatában. 1-2. köt. BBÖM. 25-26. köt.
285 Bár 1918 szeptemberében (!) követelte a Népszava betiltását. Lásd BBÖM 25. köt. 207-210. p.
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A POLGÁRI RADIKÁLISOK NEMZETKÉPE

A XX. század elején a polgári radikális szellemi és politikai mozgalom nemzetkoncepció
ját -  kissé eltérő hangsúlyokkal -  Jászi Oszkár és Ady Endre fejtette ki. Ma már aligha szo
rul különösebb bizonyításra -  elég, ha a radikálisok visszaemlékezéseibe beleolvasunk, 
vagy központi folyóiratukba, a Huszadik Századba belelapozunk -, hogy a mozgalom 
szellemi-politikai vezetője és irányítója, egyben legjelentősebb gondolkodója Jászi Osz
kár volt. Jászi nézetei kétségkívül uralták a szám szerint kicsiny, politikai szempontból 
nem számottevő, ám intellektuálisan annál jelentősebb radikális csoportot. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ne lettek volna árnyalatnyi, vagy egy-egy speciális kérdésben talán 
annál kissé nagyobb differenciák az egyes polgári radikális gondolkodók között. Abban 
azonban egészen bizonyosan nem volt különbség közöttük, hogy valamennyien -  Jászi 
kifejezésével -  szabad szocialisták vagy radikális polgárok voltak, akikben égy új ideoló
gia heve s ritmusa élt’, továbbá hogy valamennyien egy új Magyarország megteremtéséről 
álmodoztak, természetesen a régi lerombolása árán. Intellektuális erejüket mi sem bizo
nyítja jobban, mint hogy a századfordulóig többé-kevésbé egységes liberális nacionalista 
nemzeteszmével szemben képesek voltak alternatív koncepciót kidolgozni, kiváltva ezzel 
a hagyományos szellemi és politikai elit haragját és dühét. Kritikusaikat meghökkentette 
az a kíméletlen támadás, amelyet a hagyományos magyar világ ellen intéztek, ők ugyanis 
ezekben a kirohanásokban egyrészt merényletet láttak a fennálló rendszer ellen, másrészt 
morális offenzívát, ahogy azt Ady egyik kérlelhetetlen bírálója, Görcsöni Dénes a maga 
kissé érdes stílusában megfogalmazta: Övé az érdem, hogy felszaggatta az erkölcsi kanáli
sokat’. Az uralkodó liberális vagy a liberális alapozású, de egyre inkább konzervatív irány
ba forduló, az új kihívásokkal szemben egyre merevebb hagyományos magyar politikai 
nemzet koncepciót a polgári radikálisok ugyanis valósággal szétrobbantották. Az általuk 
propagált, de számos ponton kidolgozatlan nemzetkoncepció viszont nem tudta felváltani 
a régi elképzeléseket, sőt olyan ellenállást váltott ki a magyar uralkodó politikai osztályból, 
amely még e kétségtelenül nem kellőképpen kimunkált polgári radikális nemzetkoncepció 
előremutató elemeit (hazai nemzetiségek ügye, demokrácia kiterjesztése, munkáskérdés, 
választójog stb.) is hamarosan elsöpörte.

Az már kevésbé köztudott, hogy Ady Endre milyen szoros kapcsolatban állt a radikáli
sokkal. írók, publicisták, politikusok és irodalomtörténészek egész sora igyekezett ezt a vi
szonyt letagadni, vagy legalábbis a jelentőségét kisebbiteni. Ady maga nevezte -  egy kis köl
tői túlzással -  szellemi vezérének, sőt ’hitvallásának és hős őrületének’ Jászi Oszkárt, akinek 
élete és munkája evangéliumszerű’, s ezt a tényt semmiféle írói vagy irodalomtörténeti ma
nipuláció és ügyeskedés el nem fedheti. Ez a szétválasztási kísérlet már az első világháború 
után megkezdődött, hiszen a fajvédők egyik legfontosabb feladatuknak éppen Ady Endre 
visszavételét tekintették, azaz -  mint mondták -  megtisztítani az igazi Adyt a radikális sa
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laktól, vagy kissé másképp, faji színezetű megfogalmazásban visszavenni Adyt a zsidóktól’. 
Ez a kísérlet azonban eleve kudarcra volt ítélve, hiszen Ady életműve érthetetlen a polgári 
radikálisok és főleg Jászi politikai tevékenységének ismerete nélkül. S fordítva, a polgári 
radikális publicisztika hangvétele csak azok számára hangzott újszerűnek, akik addig tar
tózkodtak Ady századfordulós cikkeinek behatóbb tanulmányozásától. Ady ugyanis már 
akkor végletesen -  és sok szempontból igaztalanul -  támadta a régi Magyarországot (is
tentelen rablólovagok és csuhások; fajtalan, dölyfös, klerikális, degenerált, feudális urak; 
buta mágnások, akik csak kártyázni, szeretkezni s pöffeszkedni tudnak; agrárius, antisze
mita banda; szörnyen gyáva és tehetetlen uracskák; álnok, kegyetlen barbárok; a középkor 
visszamaradt istentelen rablólovagjai, ispánrendszert meghonosító grófok; Magyarország 
az analfabéták és ostoba betűzök országa, ahol népgyilkosság és kultúraölés folyik, továbbá 
ahol a szellemtelen cinizmus és a mérhetetlen korrupció uralkodik; dínomdánom-ország, 
evő-ivó-ország, asztal-ország, koccintó-ország; terhelt ország, össze-vissza ország, koldus 
ország, beteg ország, gennyes ország, úri ország, függő ország, rosszhelyzetű ország, persze; 
kultúrálatlan ország; feudális, ostoba és koldus provincia; hercegi, grófi, bárói és dzsent
ri hülyéké itt az ország, a hatalom és a dicsőség; korruptabb nációja nemigen van a világ
nak, mint a magyar stb.), amikor Jásziék még Herbert Spencer fokozatos haladást hirdető 
evolúciós elméletére esküdtek, s még eszükbe sem jutott ’felfedezni Magyarországot’. Ady 
radikalizálódása a Nagyváradi Naplónál kezdődött 1902-1903 körül, korábban ugyanis 
publicisztikájában magyarosító és szélsőséges nacionalista nézeteket is bőséggel találunk.1 
Ady Endre írta le azokat a sorokat, amelyek talán leginkább kifejezik a magyar polgári ra
dikalizmus lényegét: Ha összeszakad Ég és Föld, /Mégis más lesz Magyarország. Hamarosan 
valóban összeszakadt az Ég, s Magyarország is gyökeresen átalakult, ha éppen nem is egé
szen olyanná, amilyennek Ady és a radikálisok vizionálták.

Míg Jászi az új magyar nemzetkoncepció kialakításában inkább elméleti érzékére, ol
vasottságára és széles körű műveltségére támaszkodott, addig Adyt kétségbevonhatatlan 
zsenialitása, társadalmi problémák iránti hihetetlen érzékenysége és megélt tapasztalatai 
irányították. Ebből is fakadtak kettejük közötti hangsúlyeltolódások. Ezek azonban nem 
voltak olyan jelentősek, mint ahogy azt a kései utókor láttatni szerette volna, de tagadha
tatlanul léteztek ilyen különbségek. A legfontosabb különbség Ady és a polgári radikálisok 
között talán úgy összegezhető, hogy míg Adynál a ’magyar fajta sorsa és jövője’, de minde
nekelőtt a magyarság veszélyeztetettsége erőteljesen és kézzelfoghatóan megjelenik, addig 
ezt a nemzeti fenyegetettséget a polgári radikálisok -  talán Jászit kivéve -  az összeomlá
sig szinte nem is érzékelték. A polgári radikálisok többsége ugyanis túlzottnak tartotta az 
erre hivatkozó vélekedéseket, vagy egyszerűen azonosította azokat egy felszámolásra ítélt 
politikai vezetőréteg félelmeivel, valamint tradícióik és neveltetésük okán nagyrészt tudo
mást sem vettek a problémáról. Ezt az árnyalatnyinál talán valamivel nagyobb különbséget 
maga Ady is érezte, s érezheti bárki, aki fellapozza hazafias verseit vagy olvassa lenyűgöző 
publicisztikáját. „Amilyen szinte bizonyos, hogy a fajgyűlölet gyökereit is kiirtottam ma

1 Ady radikalizálódásának kezdeteihez lásd Menjünk vissza Ázsiába című cikkét Ady Endre összes prózai 
művei. 2. köt. Budapest, 1997, Akadémiai Kiadó -  Argumentum Kiadó, 218-220. p. (A továbbiakban 
AEÖPM.) A nacionalista publicisztikák közül lásd különösen Hazafiatlan oláh főpapok, A magyar be
csület Világosa (AEÖPM 1. köt.).
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gamból -  írja például Vallomás a patriotizmusról című írásában elannyira, hogy Jászi 
Oszkáron kívül kevesen lehetnek még nálam gyengédebb és szeretőbb érzésűek a magyar- 
országi nemzetiségekhez, olyan egész bizonyos, hogy a patriotizmus keserves helyzet- és 
alkalomadtán felébredne bennem. Félek, nem lehetetlen, hogy ez a keserves helyzet és al
kalom, hirtelenebbül, mint hinnők és várnók, elénk borul. S itt foghat jutni minden mai 
különös, speciálisan magyar problémájánál kínosabba a magyar progresszívek különben 
is sokszínű tábora. És a jöhető veszedelemkor arra gondolnék, hogy a magyarság szükség 
és érték az emberiség s az emberiség csillagokhoz vezető útja számára. Hibáit, melyek óh 
nagyon-nagyon hibáim is, akkor félretolnám egy kicsit feledni, s csak az jutna az eszembe, 
hogy bármi áron meg kell védeni egy pláne katonai és ultramontán gyilkossággal fenyege
tett fajtát. [... ] Ma úgy képzelem, hogy még ilyen katasztrófa esetén is külön harcolnék és 
védekeznék, de ki tudja, nem mást parancsol-e felébredt, romantikus patriótaságom.”2 En
nek az attitűd- és mentalitásbeli különbségnek a lényege, hogy míg Jászi a polgári radika
lizmusban elsősorban az általános emberi célok megvalósítását látta, s a történeti Magyar- 
ország fenntartása nem célként, hanem mint kézenfekvő politikai realitás fogalmazódott 
meg számára, továbbá a magyarság mint etnikum sorsa csak a periférián -  vagy gyakran 
még ott sem -  jelent meg, addig Ady életművében a magyar fajta diadalra jutása’, valamint 
a történeti Magyarország egysége legalább olyan hangsúlyt kapott, mint az egyetemes em
beri célok.3 „Nem tehetek róla -  írja például 1913-ban hogy érdekel, izgat, foglalkoztat 
a saját magyarságom s a magyarság együttes kínja, problémája, sorsa.”4 Az Ady-publicisz- 
tikában már nagyon korán megfogalmazódik az a gondolat, hogy egyrészt ’kis országnak 
még lélegzetet venni is radikálisan kell’, illetve az ’egyetlen lehető magyar politika a kul- 
túrállam kiépítése’, másrészt az a vélekedés, miszerint minden kis népnek nacionalistának 
kell lennie, jóllehet ez a nacionalizmus nem azonos a ’klerikális hajlandóságú magyarok 
nacionalizmusával’, valamint a szittyák vadmagyarságával’. Ady írásait tehát végigkíséri 
az ország összeomlásától és a magyar faj kipusztulásától való félelem és rettegés. Emellett 
Ady észrevett és tudatosított olyan dolgokat is, amelyek a radikálisokat kevéssé érdekel
ték vagy csak egyszerűen elmentek mellette (a magyar szellemi elit és a tömegek között 
tátongó szakadék,5 a magyar nyelv problémája,6 szakadék a magyar társadalmi rétegek 
között7 stb.), vagy éppen jóval később tudatosult számukra. Ady például már 1908-ban

2 AEÖPM 11. köt. 44. p.
3 Ezek a gondolatok végigkísérik Ady -  hatalmas és jelentékeny -  publicisztikai munkásságát, költészeté
ről már nem is beszélve. Lásd például Se treasca (AEÖPM 2. köt.), Várad és Debrecen, István király or
szága, Zsivió! (AEÖPM 3. köt.), Magyarság, Nagyvárad és a protestáns vendégek (AEÖPM 4. köt.), Egy 
értékes könyv, Naftali -  Naftába (AEÖPM 6. köt.), Ismeretlen Korvin-kódex margójára (AEÖPM 7. köt.), 
A világosság lobogója alatt (AEÖPM 8. köt.), A Holnap (AEÖPM 9. köt.), Van-e magyar nyelv?, A regény 
romlása, S ha Erdélyt elveszik? (AEÖPM 10. köt.), Goga Octavian vádjai, Levél Teutsch barátomhoz, Levél 
helyett Gogának (AEÖPM 11. köt.). A vonatkozó versek felsorolásától -  közismertségükre való hivatko
zással -  talán eltekinthetek.

4 Ady Endre: Egy bűnös vers. AEÖPM 11. köt. 30-31. p.
5 Ady Endre: Ignotus könyve. AEÖPM 7. köt. 105-107. p.
6 Ady Endre: Van-e magyar nyelv? AEÖPM 10. köt. 103-105. p.
7 Ady Endre: Ficánkol a parlament. AEÖPM 10. köt. 119-121. p. „A mágnás leköpi a dzsentrit, a dzsentri 
leköpi a polgárt, a polgár a parasztot s a paraszt a kutyát” -  írja Ady.
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megérezte és megírta, hogy a polgári radikalizmus nem képes tartós politikai mozgal
makra, s hogy csak átmeneti jelenség lesz, s szerepét a szociáldemokrácia fogja átvenni.8

A radikálisok vezére, Jászi Oszkár valóban a nagy magyar doktrinerek és ideológusok 
egyike volt, akinek erkölcsi nagysága, kivételes igazságérzete, valamint a magyar társadalmi 
problémák iránti érzékenysége őt a legnagyobb magyar politikai gondolkodók közé emeli. 
De mint minden nagy doktrinernek, hibái is nagyok. Jászi igazi homo politicus volt, akinél 
minden más (művészetelmélet, szociológia, történelem, folyóirat-szerkesztés) csak alkalmi 
szerelem volt, s alárendelődött a nagy célnak, azaz egy új Magyarország megteremtésének. 
Ezt a célt azonban Jászi sohasem érte el, talán azért, mert már maga a szándék és a terv 
is illúzió volt, talán azért, mert a magyar társadalom döntő többsége megelégedett volna 
a régi megőrzésével is, azaz nem akart új Magyarországot. Vagy inkább azért, mert a sors 
más, sokkal tragikusabb szerepet szánt a magyarságnak. A fenti megállapitás Jászi emberi 
és politikai gondolkodói nagyságáról tehát akkor is igaz, ha életműve tele van ellentmon
dásokkal, hamis helyzetértékelésekkel, félrecsúszott gondolatmenetekkel és elemzésekkel 
és rosszul megválasztott szövetségesekkel. Az életmű legfőbb gondja azonban még ezeken 
az ellentmondásokon is túlmutat, nevezetesen azt példázza, mi történik egy alapvetően jó 
szándékú és jóhiszemű értelmiségivel, aki saját akaratából belesétál a gyakorlati politika út
vesztőjébe és mocsarába, továbbá félreismeri a politika természetét, figyelmen kívül hagyja 
saját képességeit és lehetőségeit, valamint nem számol a mindenkori politikai lehetőségek 
korlátozott voltával. Végül pedig társadalommérnökként át akarja szabni elégedetlenségének 
legfőbb tárgyát: a magyar társadalmat, azaz a következményekkel nem számoló felelőtlen 
értelmiségiként olyan folyamatokat indít el, amelyek levét éppen a megsegíteni vágyott tö
megek kénytelenek meginni. A Jászi-életmű legfontosabb tanulságainak egyike éppen az, 
hogy a politikusi és az értelmiségi lét egyértelműen összeegyeztethetetlenek, a világlátásnak, 
a problémák megközelítésének más és más útját jelzik, amelyek összekeverése beláthatatlan 
következményekkel jár. S nemcsak arról van szó, hogy aki értelmiségiként a zavaros párt- 
politikába téved, az előbb-utóbb -  mint ahogy ezt éppen ő fogalmazta meg Lukács György 
kapcsán -  lopott pártpénzek után fog futkosni. Hanem arról is, hogy az értelmiségi meg
közelítés -  még ha oly jó szándékú is -  tragikus következményekkel járhat a politikában. 
Nem lehet valaki -  bármennyire sajnálatos is ez a tény -  egyszerre sikeres politikus és kri
tikus értelmiségi. Ez a Jászi-dilemma és egyben a Jászi-tragédia lényege.

Az a kiindulási pont, amelyhez Jászi egész életében ragaszkodott, nevezetesen, hogy 
a politika az alkalmazott etika egyik ága, vagy másképpen megfogalmazva a politika mind
addig csak a kizsákmányolás egyik fajtája marad, amíg azt nem az erkölcs irányítja, nem 
több értelmiségi illúziónál. A politikai erkölcs, amely kétségbevonhatatlanul létezik, még ha 
sokszor a napi esetlegességek el is takarják, nem azonos a mindennapi erkölccsel. De a po
litika nem is tudomány, aminek Jászi szerette volna látni. Jászi ebből a szempontból a XIX. 
század embere maradt, a politika fogalmának Jászi-féle meghatározása ugyanis (’minő in
tézmények létesítésével lehet leghatékonyabban a tökéletesedés felé haladni, s hogyan lehet 
az embereket emez intézmények célszerű voltáról meggyőzni, s eljárásaikat e szerint ido
mítani’) a XX. századi racionális ideológiák következményeinek fényében ma már aligha

Ady Endre: Jegyzetek a napról. AEÖPM 9. köt. 203. p.
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elfogadható. Legfőbb rákfenéje ennek a gondolkodásnak ugyanis az, hogy elutasítja, vagy 
figyelmen kívül hagyja az alapvetően konfliktusos és kompromisszumokra épülő politika 
létezését, sokkal inkább egy erkölcs irányította, harmonikus, s az ellentéteket alapvetően 
kiküszöbölő politikai gyakorlatra törekszik, s egy organikusan működő társadalmat felté
telez. Ez azonban akarva-akaratlanul is vagy illúzióba, vagy pedig erőszakba torkollik. Jászi 
esetében természetesen az elsőről van szó, s nála az illúziót követő kiábrándulás, illúzió
vesztés sem maradt el. Naplójában se szeri, se száma azoknak a bejegyzéseknek, amelyek 
e kétfajta tevékenység összeegyeztetésének nehézségeiről szólnak: „Az is beteggé tesz -  írja 
például 1921. október 5-én -, hogy hetek óta nem foglalkozhattam könyvemmel, s a pusz
ta politika, propaganda, ügyes-bajos dolog mindig enervál és bepiszkít.”9 S oberlini magá
nyában is vissza-visszatért ennek a problémának a boncolgatásához, s mindig ugyanarra 
a következtetésre jutott, nevezetesen tartózkodnia kellett volna a napi politikától, s idejét 
és energiáját az elvi politikára, tehát egy ideológiai rendszer kidolgozására kellett volna for
dítania. Másutt önmarcangoló módon azt írja, hogy a gyakorlati politikához, amely nagy
részt harc, taktika és ravaszság művészete, sohasem értett, neki csak az elvi’ politikához 
volt érzéke. S ebben látja életének legnagyobb kudarcát is, nevezetesen hogy a nagy állam
férfiak egyensúlyt tudtak teremteni az elvi és a gyakorlati politika között, de ez a politikai 
nagyság neki nem adatott meg.

Jászi valóban sikertelen politikus volt, ahogyan ezt ő maga -  nagy jellemről tanúbizony
ságot téve -  többször is elismerte, bár a végső konklúziók levonásától tartózkodott. 1936- 
ban például a következőket írja unokatestvérének, Liebermann Pálnak: „Ami az én »önvá- 
daimat« illeti, azok, mint jól sejtetted, nem munkám irányvonalaira vonatkoznak, hanem 
inkább epizódokra. így pl. nagy hiba volt, hogy pártot csináltam. Mint egy szellemi irány 
vezére, politikai kötöttségektől menten, szabadabban és erőteljesebben dolgozhattam volna. 
Az emigrációban is hiba volt, hogy kezdetben egy csoport vezetését vállaltam. Újra: egye
dül erősebb, biztosabb és talán hasznosabb lehettem volna.”10 A sors ebből a szempontból 
Jászihoz különösen kegyetlen volt, mivel az általa vezetett politikai párt, a Magyar Radikális 
Párt rendkívül népszerűtlen maradt. Ez a párt ugyanis -  bár egy birodalom összeomlásának 
káoszában egy pillanatra látszólag az élre került -  nem volt népszerű sem 1918-1919-ben, 
sem a két világháború között, sem pedig 1945 után. Az első esetben, tehát 1919 elején, Já
szi aligha döntött volna -  egy akkor még remélt választásokon -  pártja passzivitása és az 
általa nem sokra tartott szociáldemokraták támogatása mellett, ha nincs tisztában a hely
zettel. A két világháború között pedig az akkori politikai paletta szinte teljes egésze őket 
tette meg bűnbaknak, tehát olyan történésekért is felelőssé tette a csoportot, amelyekről 
egyáltalán nem, vagy csak kis részben tehettek. 1945 után pedig -  amikor is a radikális 
párt a választásokon siralmasan szerepelt -  a párt a kommunistákkal való kokettálás miatt

9 Jászi Oszkár naplója. Kézirat. 1921. okt. 5. A napló eredetije a Columbia University Butler Library Já- 
szi-hagyatékában található. Másolata -  Litván György jóvoltából -  mikrofilmen olvasható az Országos 
Széchényi Könyvtárban (FM1 3251.). (A továbbiakban: Jászi-napló.) A napló első része már nyomtatás
ban is olvasható (Litván György szerk.: Jászi Oszkár naplója 1919-1923. Budapest, 2001, MTA Történet- 
tudományi Intézet).

10 Jászi levele Liebermann Pálhoz. 1936. márc. 1. In Litván György -  Varga F. János szerk.: Jászi Oszkár vá
logatott levelei. Budapest, 1991, Magvető, 370. p.
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viharos gyorsasággal élte fel megmaradt erkölcsi tőkéjét, ami persze ekkor már nem Jászi 
számlájára volt írható.

De miért volt ennyire népszerűtlen a radikális párt? Az okok nagyrészt a polgári radi
kalizmus ideológiájában keresendők. A polgári radikalizmus különböző szárnyai ugyanis 
többnyire a szocializmusnak ilyen vagy olyan irányzatát képviselték, s ezt a politikát eladni 
-  az egyébként sem túlságosan erős — polgári osztálynak egyáltalán, de a magyar értelmi
ségnek és társadalomnak sem lehetett. A polgári radikalizmus ugyanis nem polgári vagy 
radikális demokrata, hanem egyfajta szocialista ideológia, vagy még pontosabban külön
böző liberális, szövetkezeti, fabiánus és egyéb nem ortodox marxista szocializmusok laza 
szövetsége. A polgári radikális elnevezést Jásziék 1919 előtt elsősorban taktikai szempont
ból részesítették előnyben, s később is azért használták, hogy megkülönböztessék magukat 
a szociáldemokrata, s még inkább a kommunista ideológiától. A polgári radikalizmus egész 
története alatt megmaradt reformista, a liberális értékek egy részét nyíltan vállaló, vala
mint a politikai demokráciát igénylő, de azért alapvetően szocialista jellegű ideológiának. 
A sikertelenség oka másodsorban, hogy a polgári radikálisok többsége a kezdetektől fog
va ateista nézeteket vallott, s ez aligha számíthatott nagy sikerre egy akkor még alapvetően 
keresztény országban, jászi ebből a szempontból inkább a kivételek közé tartozott, hiszen 
élete végéig hívő református maradt, bár ő sem ellenezte a vitriolos és megsemmisítőnek 
szánt egyházellenes kirohanásokat. Harmadrészt, Jászi nem számolt azzal, hogy a zsidó
kérdés a századfordulót követően a hazai szellemi-politikai viták egyik kulcskérdésévé vált. 
A radikális párt ugyanis nagymértékben támaszkodott a hazai zsidóság második és har
madik -  elsősorban értelmiségi foglalkozású -  nemzedékére, így ez a tény sem a kortársak, 
sem pedig az utókor figyelmét nem kerülte el. Hiába gondolta Jászi, hogy neki -  a meg nem 
tagadott származástudaton túl -  már semmi köze a zsidósághoz, a politizáló magyar köz
vélemény a radikális pártot autochton zsidó mozgalomként értelmezte. Jászitól azonban 
semmi sem állt távolabb, mint egy zsidó párt vezetőjének lenni, ugyanis szabad szocialista, 
vagy ahogy később nevezte liberális szocialista ideológiája az egész magyar társadalmat -  sőt 
azon túl az egész régiót -  akarta emancipálni, s nem annak egy partikuláris -  egyébként 
is reakciósnak és ósdinak tartott -  részét. Jászit tehát nemcsak a magyar társadalom több
sége nem követte, hanem szűk csoportjának -  nagyobbrészt zsidó vagy zsidó származá
sú -  tagjai sem. 1919 elején ugyanis egyértelműen magára hagyták egy új messianizmus, 
a kommunizmus kedvéért.11 Liberális szocialista álmát Jászi demokratikus viszonyok mellett 
akarta megvalósítani, amiből egyértelműen következett a többség megnyerésének szán
déka, ami viszont ütközött az alapvetően kisebbségvédelemre alapozott politikával. Jászi 
szocializmusa utópikus maradt, mert tőle távol állt nézeteinek erőszakos terjesztése, még 
inkább a társadalom átalakításának erőszakos útja. így azonban csak a többség békés meg
győzése, illetve az ifjúság nevelése maradt, mint kínálkozó lehetőség. Ezért is volt olyan 
elengedhetetlen számára a publicisztika művelése, valamint azoknak az intézményeknek 
a megteremtése és fenntartása, amelyek a felvilágosítást és a nevelést szolgálták (Huszadik 
Század, Világ, Társadalomtudományi Társaság, Társadalomtudományok Szabadiskolája,

11 Ezt a folyamatot jól példázza a Társadalomtudományi Társaság ifjúsági tagozatának tekintett Galilei-kör 
története. Az 1918-1919-es Huszadik Századnak, illetve a Galilei-kör lapjának, a Szabadgondolatnak 
egyszerű összevetése is ezt a véleményt támasztja alá.
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Galilei-kör stb.). S ezért is dőlt össze egy világ benne, amikor neveltjei, szellemi gyermekei, 
a galileisták kommunistákká váltak.

S ez a magyarázata annak is, hogy az 1930-as években miért állt egyértelműen a népiek 
mellé, holott az urbánusok többsége éppen a polgári radikálisok közül került ki. Ez az, 
amit olyan pontosan fogalmazott meg Hatványnak címzett Leszámolás -  beszámolás nél
kül című cikkében: „Sok évvel ezelőtt Párizsban néhány emigránstársammal vitatkoztunk 
a magyar jövő lehetőségeiről. Voltak, akik a polgári ellenzék megjelenésében, mások meg 
a marxi szocializmus talpra állásában bíztak. Mindez nem érdekel engem -  mondottam -, 
ezek nem jelentenek semmit: sem gróf, sem városi intellektuel, sem zsidó nem hozhat iga
zi változást. Aki megadhatja a lökést az »új« felé, az egy paraszt- vagy zsellérfiú, aki most 
talán Makón vagy Békéscsabán játszik az utca porában. Féja Géza, Illyés Gyula és társaik 
írásai nemcsak régibb kezdeményezések folytatása, hanem új beteljesedés.”12 S ugyanezt 
a gondolatot fejti ki egy Fényes Lászlónak írt levelében is: „Kovács Imre és a Szabó Zoltán 
üdvözleteit -  mint írja -  nagyra értékelem. Ez az a kategória, melyből az új Magyarország 
vezéreinek kikerülnie kell. Tisztességes emigránsok majd segíthetnek nekik; de mi soha, 
semmi körülmények között nem vezethetünk többé. Ez az, amit Károlyi nem tud.”13 Az 
1930-as évek végén a polgári radikális párt megalapítását pedig pályájának egyik legnagyobb 
baklövésének nevezte. „Az ilyen párt az adott erőviszonyok mellett pusztulásra volt ítélve, 
avagy csak egy haladottabb vázsonyizmus siralmas szerepét játszhatta volna. Következmé
nye csupán szocialista »mostohatestvéreink« érzékenykedése és féltékenysége lett. Nélküle 
több erővel és nagyobb tisztasággal hirdethettük volna elveinket, és koncentrálhattuk volna 
magunkat a leglényegesebb reformok követelésére.”14 Vázsonyizmuson Jászi természetesen 
egyfajta demokrata, de azért alapvetően partikuláris zsidó politikai mozgalmat és szellemet 
értett. 1936-ban egyik levelében ezzel kapcsolatban olyan mélységeket tár fel -  ugyanis mind
ebből levonja a következtetést a saját szerepét illetően is -, hogy az még ma is megdöbbent
heti az olvasót. „Sokszor eszembe jut -  írja ha kurtanemesnek vagy akár csak paraszti 
sarjnak születtem volna, munkám hatása megezerszeresedett volna. S általában kételyeim 
vannak, hogy egy idegen faj emberének szabad-e részt venni a vezető politikai életben? 
Ebben a véleményemben nincs semmi szerepe a náci ideológiának, melyet természetesen 
mai formulázásaiban ostobaságnak és gonoszságnak tartok. De van benne egy residium, 
mely megfontolást érdemel: a politika nagyban szimbólumok és érzelmi reakciók dolga. 
Az egybeforrottságot ezekkel megszerezni sok generáció munkája kell. Talán hevesebb és 
türelmetlenebb voltam, semmint az adott helyzetben szabad lett volna. [...] Egyre inkább 
idegen lesz előttem régi énem, és egyre ritkábban csendül ki valami belőle, amit fenntar
tás nélkül vállalhatnék.”15 Ugyanez a gondolat vissza-visszatér, amikor Masarykról ír, s az 
ő politikai szerepét a magáéval hasonlítja össze. „Ugyanazon utakon mentem, ugyanazon 
célok felé, mint Masaryk. A világ nézése és a problémák megmarkolása is rokon. S az ered

12 Jászi Oszkár: Leszámolás -  beszámolás nélkül. Századunk, 1938. 73. p.
13 Jászi Oszkár levele Fényes Lászlóhoz, 1942. máj. 3. OSZK Kézirattár, 419. fond.
14 Jászi: Leszámolás... I. m. 74. p. A polgári radikális párt megalakítása -  s erről Jászi itt nem beszél -  azért 

is történt, mert a radikálisokat nem fogadta be sem a dogmatikus szociáldemokrata párt, sem Vázsonyi 
demokrata pártja.

15 Jászi levele Liebermann Pálhoz. 1936. márc. 1. Jászi Oszkár válogatott levelei... I. m. 370-371. p.
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mény? Az egyik oldalon: államalapítás és egy teljesen és ragyogóan kiélt élet. A másikon? 
Egy összetört ország és egy feldúlt élet” -  írja egyik levelében.

Jászi ugyanis pontosan tisztában volt azzal, hogy intellektusa, kvalitásai, de legfőképpen 
politikai rendszeralkotó képessége alapján több illetné meg, mint amit a valóságban elérhet. 
De ebből az ördögi körből egész életében nem tudott kitörni, s talán ezért ragaszkodott vég
sőkig Károlyi Mihály személyéhez. Károlyi Mihály azonban nem bizonyult államférfinak, 
csupán egy gyenge kezű, az eseményekkel sodródó politikusnak, s ez a határozaüanság maga 
alá temette mindazokat, akik őt vezércsillagnak választották. Károlyit és a magyar helyzetet 
alig jellemezte valaki pontosabban -  igaz, ránk nézve nem éppen hízelgőén -  mint Sigmund 
Freud, aki 1918-ban a következőket írta: „Nem tudok mit kezdeni e tanulatlan nép vadsá
gával és éretlenségével. Sosem voltam az ancien régime feltétlen híve, de kétséges számom
ra, hogy a politikai bölcsesség jelének tekinthető-e, hogy a sok gróf közül a legokosabbikat 
[Tisza Istvánt] meggyilkolják, a legbutábbikat [Károlyi Mihályt] pedig megteszik miniszter- 
elnöknek.”16 Másrészről Károlyi kommunista szimpátiái folyamatosan diszkreditálták a Já- 
szi-féle liberális szocializmust, s az általa feltámasztani szándékozott októbrizmus eszméjét. 
A Károlyi-Jászi-levelezés ennek a politikusi tragédiának a megrendítő bizonyítéka.17 Jászi 
ugyanis élete végéig -  jó példa erre az általa szervezett Látóhatár-beli Károlyi-ankét -  azzal 
a megoldhatatlan politikai problémával viaskodott, hogyan lehetne Októberről leválasztani 
Márciust, ha annak vezére, bár időnként kritikával, de mindkettőt vállalta, s később maga is 
kommunista lett, továbbá, ha Október fiainak döntő többsége nagy lelkesedéssel csatlako
zott Márciushoz.18 Az 1920-as években kettejük között igazi -  politikai, morális és szemé
lyes -  dráma zajlott. Károlyi -  saját bevallása szerint -  szellemi fejlődésében sokat köszön
hetett Jászinak, ám ekkor egyre inkább úgy érezte, hogy egykori radikális tanítómestere és 
barátja már nem tudja őt követni. Károlyi Jászit és az októbristákat egyre kevésbé tartotta 
szocialistának (valójában kommunistának): „Egész politikai törekvésem arra irányul, hogy 
a kapitalizmust letörjem -  hogy milyen eszközökkel, az ebben a vonatkozásban mellékes 
[... ] Én szocialista vagyok, ti nem vagytok azok. Énnálam az első helyen a szocialista tanok 
megvalósítása áll -  nem a demokrácia és a köztársaság.”19 Jászi hiába figyelmeztette egykori 
barátját, hogy a marxista szocializmus a szocializmusnak csak egyik fajtája, nem maga a szo
cializmus. Ezeket az érveket Károlyi ekkor már figyelemre sem méltatta.20 Ez a szakadékká 
mélyülő nézeteltérés az 1920-as évek legvégén eljutott arra a pontra, hogy Jászi leírja a sokat 
idézett mondatot: ’Károlyi többé nem vezérem.’ Az 1920-as években többször próbálta Ká
rolyit jobb belátásra bírni a marxizmust és a bolsevizmust illetően is, teljességgel sikertele
nül. Jászi ugyanis pontosan látta, hogy mi lesz Károlyi magatartásának a következménye az

16 Freud szavait Erős Ferenc idézi (Ferenczi Sándor és kora. In uő szerk: Ferenczi Sándor. Budapest, 2000, 
Új Mandátum, 32. p.).

17 Lásd Litván György: Egy barátság dokumentumai. Károlyi Mihály és Jászi Oszkár levelezéséből. Törté
nelmi Szemle, 1975. 2-3. sz. 175-210. p. Újraközölve uő: Októberek üzenete. Válogatott történeti írások. 
Budapest, 1996, Osiris, 211-268. p.

18 A Károlyi-ankét teljes anyaga megjelent a Világosság 1995. évi 11. számában. Az ankétot eredetileg a mün
cheni Látóhatár című folyóirat (1955. 2. sz. 92-128. p.) közölte.

19 Károlyi Mihály levele Jászi Oszkárhoz. 1924. jan. 18. In Hajdú Tibor szerk.: Károlyi Mihály levelezése. 
2. köt. Budapest, 1990, Akadémiai Kiadó, 707. p.

20 Jászi Oszkár levele Károlyi Mihályhoz. 1924. febr. 10. Uo. 728-729. p.
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októberi forradalom utóéletére nézve. „Amit Károlyira vonatkozólag mond -  írja például 
Göndör Ferencnek 1929. május 12-én az sajnos a teljes igazság. Végleg elvesztette az irány
vonalat, s egyre romantikusabb szovjetizmusba esik. Valóban elherdál egy nagy történelmi 
örökséget. Lehet-e ennél fájdalmasabb látvány úgy tárgyilag, mint személyileg?”21 Az is az 
igazsághoz tartozik azonban, hogy a második világháború kitörésekor ismét közeledett volt 
vezéréhez, s később, Károlyi halála után ’igazságot kívánt neki szolgáltatni’.

Az előbb mondottak is hozzájárultak ahhoz, hogy az 1918-as októberi forradalom és 
a második magyar köztársaság, továbbá annak vezetője Károlyi népszerűtlen maradt. S ez az 
alapvető elutasítás rávetült -  sokszor igaztalanul, de nem megalapozatlanul -  Jászi Oszkár 
életművére is. Nem véletlen tehát, hogy Jászi az 1920-1930-as években olyan engesztelhe
tetlennek bizonyult Károlyival szemben. Hiszen -  s valóban ez egész életművének nem
csak politikai, hanem erkölcsi szempontból is legkényesebb pontja -  Jászi 1919-ben maga 
is -  bár vonakodva és tele kétségekkel, de -  buzdította a magyar értelmiséget a kommu
nizmus kipróbálására. „A kommunizmust -  mint írja -  ki kell próbálni. A szellemi m un
kának is lojálisán támogatni kell ezt a törekvést. Most egy ilyen óriási világexperimentum 
készül. Ha sikerül: az emberiség egy új és magasabb fejlődési korszaka következik be. Ha 
nem sikerül: legalább megszabadulnak az elmék egy tan kényszerűsége alól, mely a gyakor
lati cselekvés minden más módszere elől elzárta az utat. így vagy amúgy: ma a legnagyobb 
dolgok vannak kockán. így vagy amúgy: ma támogatni kell minden ésszerű és becsületes 
törekvést, mely a kommunista állameszmény megvalósítására törekszik. A fejlődés óriási 
áldozatokat követel tőlünk. Meg kell tenni mindent, hogy a kísérlet tiszta, világos és dön
tő legyen, hogy mindenképp újat és jobbat hozzon a korhadt és korrupt kapitalista rend 
helyére.”22 Egy kétséges kimenetelű világexperimentumra biztatni egy népet, ha magunk 
sem vagyunk bizonyosak annak sikerében, nos, ez valóban védhetetlen álláspont. Jászi
nak azonban elegendő volt egy röpke hónap, hogy felismerje a kommunista kísérlet való
di természetét, míg másoknak erre egy egész élet is kevésnek bizonyult, s Károlyi későbbi 
tevékenysége Jászinak éppen ezt az alapvető felismerését diszkreditálta folyamatosan. Jászi 
liberális szocialista nemzetkoncepcióját tehát -  még mielőtt teljesen kidolgozottá és befe
jezetté vált volna -  elsöpörték a magyar történelem viharai.

A polgári radikálisok múltszemlélete

A polgári radikálisok múltszemléletét nagymértékben meghatározta Jászi -  a későbbiekben 
tragikusnak bizonyult -  politikai ideája a két Magyarországról. Arról a gondolatról van szó, 
amely szerint két Magyarország küzd egymással: a régi és az új, a reakciós és a progresszív, 
az ósdi feudális és az új szocialista. Ezt a képtelen -  és tegyük hozzá teljes mértékig törté
netieden -  gondolatot Jászi fokozatosan alakította ki. A századfordulón, a Huszadik Szá

21 OSZK Kézirattár, Jászi-hagyaték. 419. fond. Még 1945-ben sem enyhül Károlyi iránt: „mivel nem tud
nám őt követni szovjet alázatában, mellyel, by the way, egész emigrációs munkáját tönkretette” -  írja 
Vámbéry Rusztemnek 1945. február 3-án.

22 Az érvelésre lásd Jászi Oszkár hozzászólását Iván András Szociológia és politika című írásához. Huszadik 
Század, 1919. 131-135. p.
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zad című folyóirat indulásakor két Magyarországról még szó sem volt. A Huszadik Század 
ugyanis tudományos, tudományos ismeretterjesztő folyóiratnak indult, amelynek legfőbb 
célja a nyugati társadalomtudományi gondolkodás meghonosítása volt Magyarországon, 
továbbá az ún. közjogi és jelszópolitikával való szembenállás, végül pedig egy szolid társa
dalomreformeri hajlam, amit jól mutat az evolucionista Herbert Spencer nevének zászlóra 
tűzése. Ez a kezdeti tudományos és társadalomreformeri attitűd folyamatosan alakult át to
tális szembenállássá, nem függetlenül Jászi és bajtársai szocialista fordulatától 1903-1904 
körül.23 Ezt a radikalizálódási folyamatot csak felgyorsította az 1905-ös politikai válság, azaz 
a kormányzó Szabadelvű Párt választási veresége, valamint ennek következményei, ami
kor is a radikálisok támogatták az ún. darabontkormányt, kivíva ezzel a függetlenségiek és 
nemzetiek heves ellenállását és ellenszenvét. A Huszadik Századot és a Társadalomtudomá
nyi Társaságot, amelyet addig is -  például a Pikier- és a Somló-ügy kapcsán -  folyamatosan 
hagytak el a lap és a társaság radikalizálódása miatt elégedetlenkedő konzervatívok, liberális 
konzervatívok, az 1906-os szakítás alkalmával nagyrészt elhagyta a nemzeti érzelmű liberá
lis reformértelmiség is. Az utak tehát elváltak, és ennek katasztrofális következményei lettek 
a magyar politikai, de főleg a szellemi életben. A Huszadik Század szerkesztőségi cikkében, 
amelynek egyik szövegezője minden bizonnyal Jászi lehetett, a következőképpen fogalmaz: 
„A radikális polgárság és a szocialista munkásság együtt fogja megvívni a harcot az agrár
feudalizmussal és a klerikalizmussal. [... ] A modern társadalmi haladás ideológiája ütközött 
össze a megkövült hatalmi maradisággal.”24 Ez az érvelés azonban egyrészt önigazolás, hiszen 
a kilépő Gratz Gusztávékat aligha lehetett azonosítani a megkövült hatalmi maradisággal, 
másrészt döntésük nem várt következménnyel járt. A szakadás ugyanis -  Litván György sza
vaival -  ’fájdalmasan leszűkítette, jobbára a fiatal zsidó értelmiségre korlátozta a Társaság, 
s még inkább a Galilei-kör utánpótlását’. A Magyar Társadalomtudományi Szemle, illetve 
a Magyar Figyelő megindulása csak intézményesítette ezt a szakadási folyamatot. S ettől az 
időponttól kezdve a világnézeti, ideológiai és tudományos vitákat és állásfoglalásokat át- meg 
átszőtte -  szinte kibogozhatatlanul -  a zsidókérdés. Ez volt az egyik helyrehozhatatlan kö
vetkezménye az elhamarkodott rezolúciónak. De volt még egy -  szintén máig ható -  másik 
fejleménye is az ügynek, ez pedig a szellemi bezárkózás, a tisztázó viták és az értelmes pár
beszéd megszűnése volt. A magukba forduló szellemi irányzatok ugyanis hajlamosak a va
lóságtól elrugaszkodott koncepciókat gyártani. Pontosan ilyennek tekinthetjük Jásziék két 
Magyarország ideáját is, amely elképzelés ugyanis két -  egymás érveinek még meghallgatá
sára, nemhogy figyelembevételére képtelen -  részre vágta a magyar értelmiséget. S rögzítette 
két -  egymástól diametrálisan eltérő -  nemzetkoncepció létét, amelyeket nem lehetett többé 
egy nevezőre hozni. Az egyik oldal’ -  ’másik oldal’ abnormális, de ma már teljességgel el
fogadott, s szinte közhelyszerűen ismételgetett formula megszületésének lehetünk itt szem
tanúi. Az úgynevezett másik oldal nem is habozott a válasszal, mondván, hogy a Huszadik 
Században és a Társadalomtudományi Társaságban „igazi tudósoknak, magyar hazafiaknak, 
komoly férfiaknak nincs többé mit keresniük”.25 Jásziék erre az egész -  ha úgy tetszik -  hiva

23 Ezt a fordulatot jól mutatja Jászi Oszkár levelezése, különösen a Szabó Ervinhez írott levelek. Jászi Osz
kár válogatott levelei... I. m. 33-128. p.

24 Huszadik Század, 1906. 2. köt. 95. p.
25 Alkotmány, 1906. aug. 9. 1. p.
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talos Magyarországot minősítették egységesen reakciós képletnek, amellyel nincs mit kezde
ni, s amelyet el kell takarítani az útból, hogy megszülethessék a megálmodott új Magyaror
szág. A régi Magyarország -  új Magyarország koncepciója tehát elsősorban politikai célokat 
szolgált, történeti, társadalomelméleti vagy szociológiai szempontból komolyan aligha volt 
vehető. A régi Magyarország toposza ettől kezdve semmi mást nem jelentett, mint egy poli
tikai célként tételezett új Magyarország ellentétét. A ’here papok, uzsorás zsidók és pezsgőző 
junkerek ligája’, a ’feudális nagybirtok és a levantei kalmárok koalíciója’, a ’feudálisok és házi 
zsidaik társasága’, a ’dzsentri, az arrivista iparlovagok és a zsíros zsidó polgárok szövetsége’, 
az ancien régime és a haute-finance internacionáléja’, a ’latifundium, az uzsora és a feleke
zeti népbutítás ördögi háromsága, vagy más formulázásban az ’arisztokrácia, a nagytőke, 
a dzsentri és a klérus Hunniája’ a polgári radikálisok szerint megérett a teljes pusztulásra. 
Szabó Ervin ravatalánál mondott gyászbeszédében Jászi ugyanezt még világosabban, szin
te programszerűen is megfogalmazta: „Ez az ország tovább ragadozó ritterek országa nem 
marad. Ez az ország tovább kegyetlen pénzváltók országa nem marad. Ez az ország tovább 
ateista papok országa nem marad.”26 Jászi azonban nem vette figyelembe, hogy ennek kö
vetkeztében nemcsak a hagyomány, a tradíció vész el szükségszerűen a rendszerből, hanem 
egy olyan képtelen múltszemlélet alakul ki, amelyet alapvetően a politika alakít, s amelynek 
tulajdonképpen nem sok köze van a tényleges történeti valósághoz, hiszen a szürkére -  vagy 
még inkább -  feketére festett múlt csak illusztráció, pontosabban a megálmodott jövő konst
ruált ellenpontja. A régi Magyarország leírásában tehát elkerülhetetlenül a sötét tónusoknak 
kellett uralkodniuk, annak érdekében, hogy az új, a szocialista még kedvezőbb színben tűn
jék fel. Egy olyan múltszemléletről van tehát szó, amely gyökeresen ellentmond a történetiség 
elvének, ezért nem véletlen, hogy jelentős szociológusokat, közgazdákat és -  főleg -  publi
cistákat találunk a polgári radikálisok soraiban, jelentékeny történészt azonban egyet sem. 
S ennek a szemléletnek további következménye, hogy a polgári radikális lapokban alig ta
lálunk történeti tanulmányokat.27 Maga a polgári radikális ideológia mondott ugyanis el
lent a történetiség elvének. A polgári radikálisok persze mindezt nem így gondolták, hanem 
éppen fordítva. Úgy vélekedtek, hogy a történeti irodalomban addig uralkodó irányzatok 
teljes mértékben impresszionisztikusan, tehát tudománytalanul közelítettek a történelem
hez, a történelemhez a kulcsot az új tudomány, a szociológia biztosítja majd, amely a ter
mészettudományokhoz hasonló törvényszerűségeket feltárva mintegy biztos alapra helyezi 
az addigi teljes mértékben szubjektív és egymásnak is ellentmondó történeti megközelíté
seket. De rövidesen kiderült, hogy nincsenek ilyen természettudományos törvények a szo
ciológiában, ugyanis minden iskola más és más törvényeket fedezett fel. A polgári radikális 
történettudomány elvesztette így a megálmodott tudományos bázist és hátteret, s nem ma
radt belőle más, mint a politikát szolgáló, egyoldalú, még a sokat bírált hagyományos törté
nettudománynál is szubjektivebb, ideológiai sémákkal sűrűn átszőtt történeti megközelítés.

Bőséges példatárát nyújtja ennek Szende Pál történetírói munkássága, akinek tanulmá
nyaiban közvetlenül jelenik meg az osztályharc mindent meghatározó gondolata, valamint

26 Jászi Oszkár búcsúztatója. In Szabó Ervin: A szocializmus. Szindikalizmus és szociáldemokrácia. Buda
pest, 1919, Új Magyarország, 10. p.

27 Ezeket a cikkeket Pók Attila külön kötetbe is összegyűjtötte (A Huszadik Század körének történetfelfogá
sa. Budapest, 1982, Gondolat).
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a magyar nemesség, az arisztokrácia és a dzsentri iránt tanúsított féktelen ellenszenv, a napi 
politikai utalásokról már nem is beszélve. A magyar nemesség -  írja például a Rákócziról 
szóló tanulmányában -  „majdnem kivétel nélkül csatlakozott a császári hatalomhoz, mert 
esetleges néplázadás ellen tőle remélt oltalmat. Ettől félni pedig ezer oka volt, mert a végle
tekig elnyomta a jobbágyságot. Szinte hihetetlen, mily sorsra jutott ezen korban a magyar 
pórnép, s sírva kívánta vissza a török uralom idejét, mikor sokkal emberségesebb bánás
módban volt része.”28 A példák vég nélkül folytathatók: Mátyás király hatalmát Szende sze
rint óriási magánvagyona biztosította, s fia, Corvin János csak ezért nem lett Magyarország 
királya, mert „már nem rendelkezett oly anyagi eszközökkel, melyek megválasztását bizto
sították volna”.29 Werbőczyről értekezve pedig fontosnak tartja megjegyezni, hogy apja fél
holtra veretett egy jobbágyot. „Az átöröklési elmélet hívei -  mint írja -  ezen egyetlen docu
ment humainből bizonyára le tudják vezetni, miért lett a fiúból a jobbágyság kérlelhetetlen 
elnyomója, s meg tudják állapítani a biológiai rokonságot az atya ezen névtelen hőstette és 
a Tripartitumnak a jobbágyokra vonatkozó kegyetlen intézkedései között.”30 Werbőczyről 
megtudjuk még, hogy a közepesnél kissé nagyobb szellemi képességei voltak; valamint ’be
kötött szemmel tartotta az igazság mérlegét, de megérezte mindig, ha valamelyik fél aranyat 
dobott a mérleg serpenyőjébe’; továbbá megvolt benne a feltétlenül szükséges alkalmazko
dóképesség, de hiányoztak belőle az erkölcsi skrupulusok; a legnagyobb újító volt a közéleti 
immoralitás területén, s ő fejlesztette tökélyre a ’hasznos kuruckodás’ intézményét, végül 
pedig fő műve, a Tripartitum egy hatodrangú osztrák tankönyv utánzata.

Az így konstruált régi Magyarországnak tehát minden életmegnyilvánulása -  a parla
mentarizmustól a nemzetiségi kérdésig, a szociális érzéketlenségtől az agrárkérdésig, az 
akadémikus költészettől a kávéházi kultúráig -  szükségszerűen reakciós, hibás, követke
zésképpen elutasítandó mozzanatként jelenik meg a polgári radikális történetfelfogásban. 
E régi és reakciós Magyarország kíméletlen bemutatásáról és engesztelhetetlen ostorozásáról 
szól Jászi és a többi radikális 1906 és 1918 közötti írásainak döntő többsége. Az 1919-ben 
írt Ady és a magyar jövő című tanulmányában Jászi így jellemezte összefoglalóan ezt a Ma
gyarországot: „Itt Budapest: a dzsentri úrhatnámság és a zsidó cinizmus undorító ölelke
zése: felszínes és szedett-vedett kultúra, balkáni mása annak a feslett, elegáns és szellemes 
Párizsnak, melyet Jean Christophe olyan nemes gyűlölettel portretíroz. Önállóban relati
vizmus, mely a tudatlanságot és a jellemtelenséget művészi impresszionizmusnak keresz
telte el: szabados erotika igazi szenvedély és egyéniség nélkül: finomkodó szellemeskedés, 
mely néhány jelszón vagy citátumon lovagol (mindegy, hogy átkos Ausztria-Bécs-e vagy 
a marxista talmudisztika kiskátéinak harminc új szava!). Minden komolyságnak, elvnek, 
erkölcsi következetességnek orrfintorgató letagadása: durva és jutányos ateizmus és vallás- 
talanság, mely azonban üzleti rohamot intéz a zsidókérdés tanulmányozói ellen. [...] Amott 
a falu, a többi Magyarország: dzsentriskedő félálmában, hazug, külsőséges, a sátánt szolgáló 
és az Igét üldöző vallásosságában, a vidéki kaszinók és az úri vadászatok durva hedoniká- 
jában, a bankok zsoldján és a vármegyeház járszalagján, üvöltő sovinizmusában és asszi
milálni akaró kultúrtalanságában, basáskodó jegyzőivel és poloskás szállodáival, a főispá-

28 Szende Pál: Rákóczi. In Pók Attila szerk.: A Huszadik Század körének... I. m. 88. p.
“ Szende Pál: Werbőczi. In Pók Attila szerk.: A Huszadik Század körének... I. m. 93. p.
30 Uo. 94-95. p.
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nők és a sápok által irányított közvéleményével, komoly, dolgos, de nehézkes és elbutított 
parasztságával.”31 Másutt pedig arról értekezett, hogy az ezeréves Magyarországot a ’here 
és elbutult főnemesség és főpapság’, a ’duhaj és parlagi dzsentri’, a cinikus és nihilista plu
tokrata zsidóság’, a gyáva és vérszomjas szoldateszka’, a ’lármás és megbődült kispolgárság’, 
a ’mérték és önfegyelem nélküli munkásság’, a ’kábult és utca széli demagógok által ránga
tott kisparasztság’, a ’hatalmasokat kiszolgáló vagy kiskátéi dogmáiban megkótyagosodott 
intelligencia’, az ’ateista s durván pogány módra hedonista papság’, s végül pedig a ’piszkos, 
üzletes, hit és elv nélküli zsurnaliszták’ tartották s tartják fenn. A politikai vízió és reális 
valóság szembeállításából azonban szükségszerűen az utóbbi kerül ki vesztesként, ez vi
szont képtelen gondolatokra és következtetésekre vezeti Jászit. Kulturális elmaradottságunk 
okairól című tanulmányában például a monarchiabeli Magyarországot valóságos Szodoma 
és Gomoraként írja le, amelyet a prostitúció, a korrupció és a hatalommal való visszaélés 
ural.32 Jászi kétségkívül megengedhetetlenül heves és türelmetlen volt, de ami ennél sokkal 
súlyosabb, hogy egy politikai konstrukció kedvéért elfogadhatatlan mértékben eltúlozta, 
szinte diabolikussá nagyította korának tagadhatatlanul létező politikai és társadalmi prob
lémáit: a politikai elit szűk és belterjes voltát, a rendies elemek továbbélését a polgári tár
sadalomban, a zsidó neológia valóban időnként komikussá váló gyors metamorfózisát és 
túlságos törleszkedését, a nagybirtok egészségtelen túlsúlyát, a túlzó asszimilációs igénye
ket és illúziókat. A magyar történelmet pedig hozzáigazította ehhez a nyilvánvalóan eltúl
zott politikai képlethez. A múltat kizárólag ezen a sajátos politikai szemüvegen keresztül 
látni mindazonáltal teljességgel ahistorikus megközelítés volt. Talán mondanunk sem kell, 
hogy a századforduló Magyarországa már nem feudális, hanem -  igaz, rendies elemekkel 
átszőtt -  liberális polgári társadalom volt. A kor kihívása ekkor már valóban a demokrácia 
volt, azaz az általános és titkos választójog kivívása, s ami ezzel együtt járt, a liberális elveket 
valló, de szűk és tradicionális hatalmi elit kiszélesítése. Míg azonban Nyugat-Európában ez 
a tömegdemokrácia felé mutató transzformáció -  ott sem minden ellenállás nélkül -  lezaj
lott, addig nálunk elsősorban a nemzetiségi kérdés megoldatlansága, a tömegek tradicio- 
nalizmusa és elmaradottsága, valamint az egymást követő politikai elitek zsákmányszerző 
attitűdje miatt az áttörés csak sokkal később történt meg.

A radikálisok és a magyar sorskérdések

A polgári radikálisok egységesek voltak abban a tekintetben, hogy a Magyarországot csak 
a szocializmus mentheti meg. Jászi már 1907-ben kiadta a jelszót: Magyarország szocia
lista lesz, vagy nem lesz!33 Abban azonban már eltértek egymástól, hogy milyen is legyen 
ez a szocializmus. A szabad szocialista, szövetkezeti, fabiánus, liberális stb. szocializmu
sok közül gondolatgazdagságát, eredetiségét tekintve -  az előzmények ismeretében nem 
meglepő módon -  ismét csak Jászi Oszkár elképzelése emelkedett ki. Jászi alaptézisként

31 Jászi Oszkár: Ady és a magyar jövő. Huszadik Század Ady emlékszáma, 1919. 3. p.
32 Lásd Jászi Oszkár: Kulturális elmaradottságunk okairól. Budapest, 1905, Politzer Zsigmond, 22. p.
33 Jászi Oszkár: Új Magyarország felé. Beszélgetések a szocializmusról. Budapest, 1907, Deutsch Zsigmond,

187. p.
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abból indult ki, hogy korának uralkodó eszméi válságba kerültek: a liberalizmus manches
teri kapitalizmussá züllött, az anarchizmus az erőszak bűvöletébe esett, a szocializmusnak 
pedig mindkét formája, tehát a szociáldemokrácia és a bolsevizmus -  nem tudván meg
szabadulni a marxizmustól -  zsákutcába jutott. Az európai civilizáció el fog tűnni, vélte 
Jászi, ha nem sikerül újra szintézist teremteni a szabadság, a társadalmi igazságosság és 
a nemzetköziség között. Ezt a világtendenciaként érzékelt folyamatot vetítette ki a magyar 
viszonyokra. ’Vagy feudális reakció plutokratikus szövetséggel, vagy szocializmus: ez volt 
az egyetlen igazi ellentét és igazi erőtényező a magyar közéletben’ -  összegezte politikai 
mondandóját és álláspontját. Az idézett mondat azonban sokkal inkább nevezhető poli
tikai céltételezésnek, hitvallásnak, mintsem reális politikai állapotleírásnak. De ettől el
tekintve a megállapítás hűen adja vissza Jászi Oszkár életművének központi gondolatát, 
amely Magyarország vonatkozásában egy sajátos kettősségen alapult. Egyrészt -  mint 
ahogyan a fentiekben láttuk -  ideológiai szempontból felbomlasztani a régi magyar törté
nelmi társadalmat, azaz lerombolni a fennálló rendszert, a ’magyar feudalizmust és a vele 
szövetkezett uzsorakapitalizmust’, továbbá megtörni a nagybirtok és az egyház uralmát. 
Másrészt megnyitni az utat a produktív és progresszív erők, azaz a munkások, parasztok 
és a dolgozó értelmiség előtt. Jászi egészen sajátos elképzelést alakított ki a magyar társa
dalomról, úgy vélte ugyanis, hogy hazánkban maga a polgárság is elnyomott osztály, alig 
van életerős ipari és kereskedelmi burzsoázia, mivel az ország az uzsoratőkével szövetke
zett latifundiumok kezében van.34 Ezzel a társadalomképpel függ össze 1918 előtti politi
kai koncepciója is, nevezetesen, hogy a progresszív polgároknak előbb meg kell teremteni 
a Magyarországon nem létező igazi polgári társadalmat, de ez csak átmeneti képződmény 
lehet, ha úgy tetszik, elkerülhetetlen lépés a szükségszerűen megvalósuló szocialista társa
dalom felé. Ebből következően vannak egyrészt a progresszív polgárok, a citoyenek, akik 
csak és kizárólag a maguk munkájából élnek, másrészt vannak a burzsoák, akik mások 
munkáján élősködnek, s akik majd maguktól belátják, hogy társadalmi csoportjuk csak 
átmeneti képződmény, amelyet elsöpör majd a történelem vihara. Valljuk meg, ez nem 
valami biztató jövőkép a tulajdonos polgárság számára. Ezek után aligha lehet kérdéses, 
miért is nem követte Jászit nagy számban a hazai polgárság.

Jászi számára a szocializmus tehát nem egyszerűen politikai berendezkedés, s nem is 
gazdasági vagy kenyérkérdés, sokkal inkább ’jog, szabadság, igazságosság, tökéletesedés’ 
kérdése, s amelynek célja minél több ember minél nagyobb boldogsága, továbbá az emberek 
lelkiismeretének felszabadítása a ’klerikális és soviniszta nevelés béklyóiból’, a nemzetiségek 
kiszabadítása az ’asszimilációs drill alól’, s végül a produktív erők mentesítése mindenfé
le politikai és gazdasági privilégiumoktól.35 Liberális szocialista víziója következésképpen 
gyökeresen eltért a korszak uralkodó szociáldemokrata vagy kommunista modelljeitől, így 
eredetisége, autentikus volta aligha vonható kétségbe. Ez a liberális szocializmusnak neve
zett gondolatkör vagy ideológia 1903-tól haláláig foglalkoztatta: kezdetben, mint forradal-

34 Lásd például fejtegetéseit a Miért léptem ki a Világ szerkesztőségéből? című pamfletjében (Budapest, 1911, 
Világosság Könyvnyomda).

35 Die neue Sachlichkeit. OSzK Kézirattár, 420. fond, 5. doboz, XI. pont, valamint A történelmi materializ
mus állambölcselete. Budapest, 1903,PolitzerZsigmond;ésMia radikalizmus?Budapest, 1918,Országos 
Polgári Radikális Párt.
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másító ideológia, majd az 1910-1920-as években, mint politikai gyakorlat, végül oberlini 
magányában, mint kidolgozásra váró politikai filozófia.

Jászi a létező, rendies elemekkel kétségkívül átszőtt polgári magyar társadalom he
lyett tehát egy olyan szocialista Magyarországot vizionált, ahol megszűnik a gyengéknek 
az erősek által való kizsákmányolása, valamint lehetetlenné válik minden munka nélküli 
jövedelem. Ezt a szellemi-erkölcsi szintézist, új ideológiát -  bár erre a századforduló első 
éveitől kezdve készült -  rendszeres formában sohasem fejtette ki, de tanulmányaiban, cik
keiben, könyveiben elszórtan megtalálhatók ennek csírái, töredékei, s amelyet kezdetben 
integer vagy reformszocializmusnak, később szövetkezeti, végül 1919 után majdnem kizá
rólagosan liberális szocializmusnak nevezett. Jászi gondolkodása ebben a kérdésben alig 
változott, attól eltekintve, hogy míg 1918 előtt ezt a szocialista ideológiát inkább termé
szettudományi-determinisztikus -  egy rövid időszakban kifejezetten marxista -  alapok
ra szerette volna építeni, 1918 után ezt a gondolatot elvetette, s inkább a szocializmusnak 
etikai és természetjogi alapozását tartotta fontosnak.36 Továbbá 1918 előtt osztotta a geor- 
gisták nézetét, nevezetesen, hogy a kapitalizmust nem a szabad verseny hozta létre, ha
nem a szabad földek monopóliumba vétele, következésképpen a kapitalizmus a szabad 
verseny és az egyéni kezdeményezés fenntartása mellett is megszüntethető, egyszerűen 
a földek felszabadítása által.37 Az amerikai emigrációban a kapitalizmus vonatkozásában 
már jóval óvatosabban fogalmazott -  ha nem egyenesen kerülte a kérdést de szocialis
ta víziója megmaradt. 1935-ben arról értekezett, hogy egy új ideológiát kellene alkotni, 
a liberális, szövetkezeti, antietatisztikus, antikapitalista szocializmust, s ha újra kezdhetné 
az életét, akkor azt teljesen ennek szentelné, s igyekezne megteremteni a ’Fourier-Prou- 
dhon-Owen-Dühring-Carey-Oppenheimer (tehát a természetjog) vonalán’ ezt a szo
cialista szintézist, e nélkül ugyanis -  vélte -  a világ (a német-zsidó szintézist követve) egy 
szellemtelen, rettenetes kaszárnyává fog átalakulni, melyben a régi többletérték egy új és 
még hitványabb arisztokrácia (a vörös hadsereg és a vörös burzsoázia és OGPU) zsebeibe 
megy’. Jászi meggyőződése volt, hogy a liberalizmus, a szabadság eszméje nem halt meg, 
csak azon része, „amely a kizsákmányoló kapitalista érdekeknek ideológiai leple volt”.38 
A klasszikus liberalizmusból az egyéni felelősség, az egyéni kezdeményezés, a szabad csere, 
a szabad forgalom és a szabad gondolat -  mint mondja -  mindig is aktuális marad. Hogy 
ebből -  akarva-akaratlanul -  következik a szabad vállalkozás, következésképpen a kapita
lizmus valamilyen formája, nos, ezt a problémát már megválaszolatlanul hagyta. S ha érin
tette is, akkor is csak a piac és a tervgazdaság elutasításához jutott el. Nyilvánvalóan Jászi 
valamilyen vegyes modellben gondolkodott, de hogy milyenben, azt a rendelkezésünkre 
álló Jászi-írásokból nem tudjuk megállapítani.39 Szerinte ugyanis a szocializmus eredeti 
gondolatait, az egyenlőséget, az igazságosságot és a nemzetköziséget nem nélkülözheti egy

36 Lásd a természetjogról írt kéziratát. (Az eredeti a Jászi-hagyatékban, a New York-i Columbia Egyetem 
Butler Könyvtárában, másolata Litván György tulajdonában.) Lásd továbbá a Huszadik Század: akkor és 
most című tanulmányát (Huszadik Század, 1947. 1. sz. 4-8. p.), továbbá egy 1947-es beszédét (Előadás 
1947-ben a Martinovics-páholyban. Újhold Évkönyv, 1988. 1. sz. 431-438. p.).

37Erre vonatkozó fejtegetéseit lásd Mi a radikalizmus?... I. m. 13-16. p.
38 Jászi Oszkár: Liberalizmus és szocializmus. Bécsi Magyar Újság, 1922. jún. 16. 1. p.
39 Lásd Braun Róberthez írt levelét. 1935. június 24. OSZK Kézirattár, 420. fond.
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ilyen új szintézis. „A szocializmus igazi tartalma nem a kommunizmus, mely csak egy ka
szárnya és erőszakkommunizmus lehet, hanem a munka nélküli jövedelem kiküszöbölése 
egyre növekvő spontán kooperáció által” -  fogalmazza meg az általa óhajtott szocializmus 
lényegét egy kéziratban maradt munkában.40

Egy ilyen funkcionálisan és harmonikusan működő szocialista társadalom azonban, amely 
megszünteti a kapitalizmus ellentmondásait, továbbá kiküszöböl minden munka nélküli 
jövedelmet és jogtalanságot, de nem hódol be a bolsevizmusnak, utópiának bizonyult, azaz 
Jászi elméletének -  a kommunizmussal szemben megfogalmazott ma is érvényes érvei és 
ítélete miatt -  csak addig volt mozgósító ereje, ameddig a kommunizmus fennállt. A Jászi 
által elképzelt liberális szocializmus tehát nem segített a világnak, még kevésbé Magyar- 
országnak. A már idézett Die neue Sachlichkeit című munkájában pontosan érzékelte a ne
hézségek egyikét: a kapitalizmust csak úgy lehet kiküszöbölni, ha többet és jobbat tudunk 
termelni’. Ennek a többtermelésnek a módját Jászi új gazdasági szerveződésekben, az er
kölcsi önfegyelemben és a magasabb humanitásban, továbbá a nemzetközi szervezkedés
ben (Európai Egyesült Államok) látta. De többtermelést vagy egyszerűen csak racionális 
termelést a világtörténelemben erkölcsi önfegyelem és magasabb humanitás sohasem ho
zott létre, sokkal inkább a szabad vállalkozás vagy -  átmenetileg -  az erőszak. Jászi elméleti 
munkásságának liberális szocialista ideológiára vonatkozó része tehát kudarccal végződött, 
hiszen az általa renegátnak, megalkuvónak és ortodoxnak minősített szociáldemokrácia 
képes volt megújulni, helyet és szerepet talált magának egy demokratikus polgári modell
ben, igaz, eredeti célkitűzéseinek -  ha úgy tetszik -  elárulásával, tehát megalkuvó módon, 
míg Jászi liberális szocializmusa a politikai eszmetörténet lomtárába került.

A megmentendőnek ítélt munkásság és parasztság -  az értelmiségről már nem is beszél
ve -  ugyanis nem egy új társadalmi rendben kereste a kibontakozás útját, hanem maga is 
polgárosodni kezdett, ennek minden következményével (részvénytőke, életmód, életmin
ták). A korabeli szociáldemokráciát Jászi elsősorban annak ortodox marxizmusa miatt bí
rálta. 1918-ban Mi a radikalizmus? című brosúrájában bár azt hangsúlyozta, hogy a radikális 
párt tulajdonképpen a szociáldemokrácia átmeneti programját valósítja meg, mégis a két 
párt közötti már ekkor jelentős különbségeket fogalmazott meg (ipari munkásság versus 
dolgozó középosztály és kisparasztság, igazságosabb elosztás versus többtermelés, állami 
szervezés versus egyéni iniciatíva, ipari szociálpolitika versus földprobléma stb.). Jászinak 
ez a tartózkodása a szociáldemokráciával szemben az emigrációban sem enyhült. „Épp any- 
nyira ortodox marxisták -  írja például 1948-ban, egyik levelében -, mint Sztálinék, csak 
abban a naiv hitben élnek, hogy a »piac- és osztálymentes társadalmat« ők kesztyűs kézzel 
és szelíden fogják megvalósítani, nem pedig orosz vérfürdőkkel. Így aztán válságos hely
zetekben éppúgy zátonyra jutnának, mint egykor Kuníiék! Egy új ideológia nélkül nincs új 
szocializmus. Az eszközök revíziója nem elég.”41 Két évtizeddel korábban egy Lesznai An
nához írt levelében még egyértelműbben fogalmaz: „Hiszen nekem a szocdem világnézet 
még idegenebb, mint a bolsi, ha gyakorlati téren szövetségesek vagyunk is egy bizonyos 
pontig.”42 A modern szociáldemokrácia azonban a godesbergi programmal túllépett a Jászi

40 Die neue Sachlichkeit. OSZK Kézirattár, 420. fond, 5. doboz.
41 Jászi Oszkár levele ismeretlenhez. 1948. jún. 23. OSZK Kézirattár, 420. fond.
42 Jászi Oszkár levele Lesznai Annához. 1930. január 26. Uo.
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által bírált állásponton, s egyrészt megszabadult a marxizmus béklyójától és nyűgétől, más
részt demokratikus néppárttá vált, beilleszkedve ezzel a korábban gyűlölt és felszámolásra 
ítélt polgári társadalomba és szociális-kulturális rendbe. De az aligha vitatható, hogy Jászi 
antikommunista gondolatai, a kommunista dogmák kérlelhetetlen kritikája (az erkölcsi 
autonómia megsértése; az osztályharc kizárólagosságának tana; a kultúrideálok és a ko
operáció elvének megsértése; a kommunizmus kettős morálja; a piac, a verseny és az egyé
ni kezdeményezés kiküszöbölése; a fogyasztási és a munkakényszer bevezetése; az eszmék 
szerepének tagadása; a kommunista társadalmi rend kidolgozatlansága; parasztellenesség; 
a proletariátus kritikátlan felmagasztalása; az állam szerepének túlhangsúlyozása stb.) máig 
időszerűek, s bizonyíthatóan szerepet játszottak a magyar rendszerváltásban.43

A polgári radikálisok szocializmusfelfogásában mutatkozó nézetkülönbségeket jól pél
dázza Szende Pál esete. Bár Szende Jászi egyik leghűségesebb munkatársa volt, mégis szo- 
cializmusképük lényeges pontokon eltért egymástól. Míg Jászi a marxizmussal szemben álló 
liberális szocializmus ideológiájának kidolgozását tartotta legfontosabb feladatának, addig 
Szende alapvetően elfogadta korának marxista tételeit, mindenekelőtt a gazdaság primátu
sának, azaz a gazdasági érdekviszonyok elsődlegességének tételét. Ennek megfelelően tanul
mányaiban a gazdasági kiindulópont, továbbá az osztályszempont és az osztályharc jelentős 
hangsúlyt kapott.44 Szende -  Jászihoz hasonlóan -  úgy vélte, hogy Magyarországon mind
addig nem lehetséges a szocializmus megteremtése, amíg nem történik meg a ’feudalizmus 
maradványainak felszámolása’, továbbá a polgárság nem szerveződik meg, s nem foglalja el 
méltó helyét a hatalmi szerkezetben. Ez a magyarázata annak a -  kortársak által sokszor nem 
minden malícia nélkül bírált -  ténynek, hogy Szende egyszerre volt a magyar kereskedelmi 
egylet (OMKE) titkára, valamint a marxista szocializmus lelkes híve. Ő tehát a társadalmi for
mációk szükségszerű egymásutániságának marxi tanából arra a következtetésre jutott, hogy 
Magyarországon a feudalizmus megszüntetése az elsődleges cél, ennek érdekében a lelkek 
felvilágosítása és a polgárság osztályöntudatra ébresztése elodázhatatlan feladat. Ez azonban 
csak egy átmeneti fázis, s ezután következhet a szocializmus megteremtése.45 Magyarországon 
tehát -  úgymond -  a társadalmi elmaradottság miatt két társadalmi-történeti fázis csúszott 
egybe, de a ’jövő embereinek’ (értsd: a polgári radikálisoknak és szociáldemokratáknak) már 
ebben az átmeneti korszakban is ügyködniük kell a munkásosztály öntudatra ébresztésén, 
továbbá a polgári társadalom bizonyos ellentmondásainak a kiküszöbölésén.46

Szende tehát a Polgári Radikális Párt létjogosultságát éppen abban látta, hogy ebben 
az átmenetinek gondolt időszakban politikai kereteket nyújtson a progresszív polgári 
elemeknek.47 Ez az elképzelés még inkább rámutat a polgári radikális elképzelések kép

43 Jászi kommunizmus kritikájához lásd Kende Péter szerk.: Marxizmus vagy liberális szocializmus. Paris, 
1983, Estoup; valamint A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. Válogatás Jászi 
Oszkár politikaelméleti írásaiból. Budapest, 1989, Héttorony.

44 Lásd például Szende Pál: A magyar adórendszer igazságtalanságai. Budapest, 1908, Deutsch Zsigmond, 
különösen 12-15. p.

45 Lásd Szende Pál: Az írói becsület. Hozzászólás. Huszadik Század, 1912. 1. köt. 729. p.
46 Szende Pál: A polgári radikálizmus. Világ, 1918. febr. 19. 1. p.
47 Az agrárius-merkantil vitában Szende radikális érvei a nagybirtok ellen egyben merkantil érdekeket is 

szolgáltak (A nagybirtok és Magyarország jövője. Budapest, 1911, Galilei-kör, továbbá A kereskedelem
ellenes irányzat okai és térfoglalása. Kereskedők Évkönyve, 1914, 37-50. p.).
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telenségére, mert míg Jászi liberális szocializmusa -  már 1919 előtt is, de még inkább 
1919 után -  hosszú távon is másféle utat kínált -  legalábbis a citoyen -  polgárságnak, a 
munkásságnak és az értelmiségnek, mint a marxista szociáldemokrácia, addig Szende 
a polgárság számára csak azt a -  nem éppen lelkesítő -  jövőképet tudta felvázolni, hogy 
a progresszív polgár feladata a polgári társadalom kiépítése, de ez csak egy rövid ideig tart 
majd, amit szükségszerűen vált fel majd a szocializmus mintaállama.48 Ez a perspektíva 
minden bizonnyal lelombozóan hatott a magyar polgárságra. Mint ahogy a Szende által 
javasolt adóreform is. Ő ugyanis a polgári társadalom ellentmondásinak feloldásában je
lentős szerepet szánt egy radikális adóreformnak. Úgy vélte, hogy a magyar adórendszer 
nem más, mint az osztályuralom egyszerű következménye és függvénye. Ennek megfe
lelően a vagyontalan osztályok adóval történő megterhelése aránytalanul nagyobb, mint 
a vagyonos osztályoké, továbbá a földbirtok előnyben részesül az ipari és a kereskedelmi 
tevékenységhez képest, s végül a kisbirtokosok adója aránytalanul súlyosabb, mint a nagy- 
birtokosoké.49 Szende ezért a fogyasztási és egyenes adók helyett előtérbe helyezte a jöve
delmi és vagyoni adókat, s külön fényűzési, valamint progresszív földadót vezetett volna 
be. Ezzel az elképzeléssel azonban sem a polgárság, sem pedig a földbirtokkal rendelke
zők nem különösebben szimpatizáltak. A jövedelmi és vagyoni adózás előtérbe helyezé
se a fogyasztási adókkal szemben különben is kétséges közgazdasági koncepció. Szende 
persze következetesen gondolkodott, s az 1919. március 17-ei kormányülésen mondott 
beszéde világosan mutatta, hogy számára -  szemben Jászival -  nem okozott különösebb 
problémát a radikális politika csődje: „Szocialista kormány és szocialista többség a kívána
tos. A radikális párt, mint polgári párt nem kíván fennmaradni. A polgárság megbukott, 
ennek le kell vonni konzekvenciáit.”50 S mint a Károlyi- majd a Berinkey-kormány pénz
ügyminisztere is konzekvensen viselkedett, amikor is a világtörténelem legradikálisabb 
vagyonadóját helyezte kilátásba.

A polgári radikálisok a szocializmus mellett a magyar politika másik kulcskérdését a de
mokrácia megteremtésében látták. Mint a szocializmus esetében, Jászi ebben a kérdésben 
is a nemzetközi tendenciákból, s nem a hazai viszonyok elemzéséből indult ki. A demok
rácia jövője című kulcstanulmányában azt fejtegeti például, hogy a demokrácia elterjedése 
természettudományi szükségszerűség, amelynek okait részletesen fel is sorolja (a népesség 
jelentős növekedése, városi élet elterjedése, a ’társadalom alkatelemeinek mozgékonysága’, 
a fajok keveredése, a munkamegosztás differenciálódása, az internacionális szervezetek el
terjedése). A demokrácia kialakulását és elterjedését -  mint mondja -  alapvetően a tőke és 
a munka viszonya, a vagyon eloszlása, továbbá az egyes társadalmi osztályok hatalmi súlya 
határozza meg, s ezt a folyamatot az ideológia csak árnyalatnyi mértékben módosítja. Jászi
nak a demokrácia előretörésének előrejelzésében tulajdonképpen igaza volt, bár hozzátehet
jük, hogy ez a folyamat csak hosszú távon jelentkezett, s kisebb-nagyobb visszafordulásoktól

48 Ezt az ellentmondást Jászi is megfogalmazta Szendéről írt tanulmányában (Szende Pál, az ember, a mun
kás és a harcos. Századunk, 1934. 313-320. p.).

49 Szende Pál: A magyar adórendszer igazságtalanságai. Budapest, 1908, Deutsch Zsigmond, valamint Adó
reform és osztálytagolódás. Budapest, 1913, Politzer Zsigmond.

50 Szende szavait Hajdú Tibor idézi: Szende Pál, a forradalom pénzügyminisztere. Szabolcs-Szatmári Szem
le, 1980. 4. sz. 61. p.



A RADIKÁLISOK ÉS A MAGYAR SORSKÉRDÉSEK « 1 7 5

sem volt mentes, valamint a titkos és általános választójog nem mindig a Jászi-féle prog
resszív irányzatoknak’ kedvezett. S azt is bizonyosan állíthatjuk, hogy a választójogi reform 
sehol sem vezetett el olyan fokú társadalmi átrendeződéshez, amelyről a polgári radikálisok 
álmodoztak, s még kevésbé eredményezett automatikusan szocialista berendezkedést.

Jászi tehát ezeket az úgynevezett törvényszerűségeket alkalmazta a magyar helyzetre, s a 
demokrácia létrejöttének, illetve késlekedésének legfőbb okát a hagyományos magyar világ 
ellenállásában jelölte meg. „A magyar nemességben -  mint írja -  az évszázados politizálás 
és a dologtalan intrika finom osztályösztönt fejlesztett ki. Ellenben a magyar polgárság még 
mindig vak eszközeiben és gyáva küzdelmeiben. Az egykori jobbágyok, idegen nyelvű pol
gárok és a sárgafoltosok utódai még mindig ösztönszerű remegéssel állanak a harcias ne
messég szinekúrás utódai előtt. Ezért tud oly nehezen megszületni a magyar demokrácia.”51 
A polgári radikálisok tehát úgy vélték, hogy a választójogi reform, azaz az egyenlő és titkos 
választójog meghonosítása Magyarországon automatikusan véget vet majd a ’latifundium, 
uzsora és egyházak uralmának’. Mint ahogy azt a két világháború közötti Magyarországon 
vagy a legtöbb nyugat-európai országban láttuk, ez a feltételezés igen gyenge lábakon állt. 
A gazdasági-politikai elitek ugyanis általában jól alkalmazkodtak az új demokratikus vi
szonyokhoz, s bár kétségtelen, hogy a legtöbb országban történt bizonyos fokú társadalmi 
átrendeződés, s a politikai mobilitás csatornái is nyitottabbá váltak, olyan fokú elitváltás, 
amelyet Jásziék reméltek, sehol sem következett be. Abban persze Jásziéknak -  s mindenki
nek, aki az általános és titkos választásokért küzdött -  igaza volt, hogy a magyar választójog 
kiterjesztése a századfordulót követő években már elkerülhetetlennek látszott. A magyar kép
viselőház több mint 400 tagját ugyanis a századfordulón a teljes magyar népesség hat-hét 
százaléka választotta meg. Ez az arány az akkori Nyugat-Európával összevetve (Ausztria 
27%, Anglia 20%) valóban alacsonynak számított, továbbá súlyos tehertételként nehezedett 
a választójogi rendszerre a szigorú cenzus; továbbá a választókerületek antidemokratikus, 
s mélyen igazságtalan beosztása; végül pedig a végképp anakronisztikus -  a korrupciónak, 
valamint a választási visszaéléseknek széles teret biztosító -  nyílt szavazás. De a polgári ra
dikálisok képtelenek voltak megérteni, hogy a kétségtelenül tragikus következményekkel 
járó habozás, késlekedés mögött valódi félelmek is meghúzódtak, nevezetesen a történeti 
Magyarország szétesésétől való páni félelem és rettegés. Aligha igaz az a megállapításuk, 
hogy a választójogi törvény reformjának elodázása mögött csak a ’nyegle sovinizmus, a pó
rias hazafiaskodás és a karhatalommal magyarosítani akaró álpatriotizmus’ áll.52 De hogy 
a történeti Magyarország egységét nem fenyegető szakmunkásság miért nem kapott válasz
tójogot, nos az már valóban a szűkkeblűség számlájára írható.

A magyar uralkodó politikai osztály érvelése (a magyar állam nemzeti jellegének és egy
ségének, a magyar értelmiség vezető szerepének, valamint a magyarság szupremáciájának 
érvényesítése; a magyar állam szétdarabolására törekvő nemzetiségektől való félelem; a rend, 
a béke és a kultúra fenntartásának igénye stb.) mögött -  mint ahogy azt fentebb láthat
tuk -  kétségkívül ott rejtőzött az önérdek is, de ennél sokkal fontosabb volt a nemzeti -  vagy 
annak vélt -  érdekek védelme. A magyar politikai elit valóban nem ismerte el a szlovák, ro

51 Jászi: Miért léptem ki... I. m. 31-32. p.
52 Az érvelést lásd Jászi Oszkár -  Rácz Gyula -  Zigány Zoltán: A választójog reformja és a magyarság jövő

je. Budapest, 1908, Deutsch Zsigmond, 5-7. p.
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mán, szerb nemzeti törekvések jogosságát, s a cselekvés helyett -  amely ebben a helyzetben 
már szükségszerűen áldozatokkal járt volna -  fejét inkább a homokba dugta. Az azonban 
végképp csak az indulatok felszítását szolgálta, s elreteszelt minden csatornát egy értelmes 
párbeszéd előtt, hogy Jásziék a hagyományos magyar uralkodó osztállyal szemben Pope 
mondását idézték, nevezetesen, hogy a gazember, ha elvesztette vagyonát, hazafinak szo
kott felcsapni’. Ezek és a hasonló kijelentések, minősítések -  amelyeket egyébként oberlini 
magányában mélyen megbánt -  teljességgel lehetetlenné tették a párbeszédet. Egy olyan 
fontos politikai változáshoz, mint amilyen a választójog reformja, nyugalmas társadalmi 
időszak, s a politikai konszenzusnak bizonyos minumuma szükséges, s az első világhábo
rúhoz közelítve a történeti Magyarországon ezek a kedvező körülmények már bizonyosan 
hiányoztak. Politikai naivitás volt a radikálisok részéről azt hinni, hogy a magyar nép és 
a hazai nemzetiségek ’meg fogják egymást érteni a magyar állam integritásának sérelme 
nélkül’. S az végképp túlzásnak tűnt, hogy mindenkit, aki mást állított, csak saját anyagi ér
dekeit követő, önző, a világfolyamatokat meg nem értő reakciósnak nyilvánítottak. A tör
téneti Magyarország egységének megőrzése, a területi integritás fenntartására valószínűleg 
már nem volt optimista forgatókönyv, a hazai nemzetiségek életüket -  s ennek jogossága is 
aligha kérdőjelezhető meg -  egyre inkább önálló keretek között képzelték el. De a magyar 
politikai elit nem mondhatott le a területi integritásról önként, ez akkor képtelenségnek tűnt 
fel, s politikai öngyilkosságot követett volna el az, aki ilyen ötlettel állt volna elő. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban annál, hogy maga Jászi sem gondolkodott egészen 1918 végéig a tör
téneti Magyarország feldarabolása lehetőségében. Jogkiterjesztő politikai víziója tehát ép
penséggel a történeti Magyarország védelmét is szolgálta. A századfordulót követő években 
azonban a nemzeti haladás, azaz a demokratikus jogok kiterjesztése és a nemzeti érdekek 
tragikusan összeütköztek történelmünkben, s ennek feloldása az adott keretek között már 
nem volt megoldható. Ehhez talán Tisza Istvánnál is nagyobb államférfi kellett volna, az ő 
óvatos és későn jött kísérletei ugyanis kivétel nélkül kudarccal végződtek. S hogy ez meny
nyire reménytelen vállalkozás volt, azt hamarosan a polgári radikálisok a saját bőrükön is 
megtapasztalhatták, amikor is az őszirózsás forradalom után tényleges (Magyarország hatá
rainak bizonytalansága) és mondvacsinált (az ’ellenforradalmi erők’ jelentkezése, a radika
lizmus gyengesége) okokra hivatkozva, maguk is halogatták a parlamenti választások meg
tartását, továbbá, amikor az Aradon tárgyaló román küldöttség tagjai Jászi szemébe vágták, 
hogy őket kizárólag román nemzeti érdekek és célok vezérlik. Jásziék tehát félreértették az 
ország helyzetét, pontosabban nem ismerték eléggé tragikus helyzetének és elmaradottságá
nak valódi okait. Aligha igaz ugyanis az a megállapításuk, hogy az akkori uralkodó osztály 
egyetlen úri kaszinót képezett, amelynek tagjai ’egymást letegezve derült kényelemben éltek’, 
s akik a magyar és nemzetiségi népet tudatosan tartották a ’kunyhók vallási kábultságában’.

Jászi az összeomlás után még ennél is kevésbé értette meg a magyar helyzet igazi tar
talmát és súlyosságát, továbbá a kialakuló Horthy-rendszer valódi természetét. Nem lehet 
ugyanis mással, mint társadalmi és politikai vaksággal minősíteni azt véleményt, amelyet 
Jászi a Magyar kálvária -  magyar föltámadás című könyvében, de még inkább az 1920 és 
1925 között írt hatalmas mennyiségű publicisztikájában a Horthy-rendszerről megfogal
mazott (néhány tízezer here munka nélküli lebzselése; egy állig felfegyverzett kisebbség 
terrorja; herék, kalandorok és monopolisták uralma; 20-30 ezer úri naplopó felfegyverzett 
maffiája; tömeggyilkosok, panamisták és iparlovagok rendszere; Gömbös-Bethlen-féle
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álparlamentarizmus katonai diktatúrája; legitimista grófok, detechment-főnökök, zsidó 
bankárok s polgári gavallérok uralma; léhűtő úri dorbézolók; hazugabb, véresebb, ragado
zóbb és becstelenebb rendszert keveset látott a történelem; a mai kormány, a nemzetgyűlés 
és az ÉME között nincs minőségi különbség, csak mennyiségi; a régi dologtalan magyar 
adminisztráció betyárkodó uralma; ázsiai mentalitású betyár, korrupt és rabló magyar in
telligenciának az uralma; pofozkodó és korbácsoló antiszemitizmus és a zsidó finánctőke 
szemérmetlen monopóliuma; Magyarország ma Európa legsötétebb, legelmaradottabb or
szága, amely maradék nélkül átvette a régi Macedónia szerepét; Magyarország ma egy olyan 
lényhez hasonló, akinek agyát részben kiirtották: öntudata elhomályosult, s az intelligenciát 
alacsonyabb reflextevékenységek szorították ki; a tiszti szoldateszka abszolutizmusa stb).53 
Ezek a meghatározások és korszakjellemzések, amelyek sorát még számtalan hasonlóval le
hetne folytatni, azt mutatják, hogy Jászi a kiépülő Horthy-rendszert egy emigráns politikus 
szemszögéből teljességgel egyoldalúan ítélte meg, s megérteni már nem volt képes. Nem 
elemezte a választójog kiterjesztésének (Friedrich-kormány, 1919), majd bizonyos korláto
zásának (Bethlen-kormány, 1922) politikai és társadalmi hatásait és következményeit sem. 
Az 1920-as évek elején az ún. restaurációs magyarázattal próbálkozott (’Bethlen a grófok és 
a nagyzsidók régi Tisza-féle diktatúráját akarja életre galvanizálni’, ’Horthy Magyarországa 
az utolsó kísérlet a Habsburgok, a feudalizmus és a klerikalizmus megmentésére’ stb.), de 
hamarosan be kellett látnia, hogy ezzel az értelmezéssel aligha tudja megmagyarázni a po
litikai történéseket. A későbbiekben már jól érzékelte, hogy itt egy sok szempontból új je
lenséggel áll szemben. A formálódó új rendszer elvei, de még inkább politikai gyakorlata 
azonban szöges ellentétben állt liberális szocializmusával, mindazzal, amit Jászi a politiká
ról és Magyarország jövőjéről gondolt, s ez meggátolta abban, hogy reális képes alkosson 
a Horthy-rendszer valódi természetéről.

A szocializmuson és a demokrácián kívül Jászi és a polgári radikálisok nagy jelentőséget 
tulajdonítottak a hazai agrárproblémáknak is. Ebben az ideológiai és politikai szempontból 
Magyarországon oly érzékeny kérdésben is önálló véleményt alakítottak ki, amely szemben 
állt mind a konzervatív nézetekkel, mind pedig a hazai szociáldemokrácia agrárfelfogásával, 
amelyet többek között Garami Ernő és Diner-Dénes József képviselt. A magyar szociálde
mokrácia agrárkoncepciójának lényege ugyanis abban foglalható össze, hogy a kis- és közép
birtokok megerősítését célzó földosztó politika nem más, mint kispolgári ideológia.54 Ezzel 
szemben a polgári radikálisok a földosztás mellett foglaltak állást. Nem csupán azért, mert 
a magyar parasztság ezt követelte, hanem ideológiai szempontból is ezt tartották helyes
nek.55 Georgista meggyőződésüknek megfelelően ugyanis azt gondolták, hogy a földosztás, 
azaz a föld felszabadítása nem egyszerűen munkaalkalmat teremt a hazai parasztság számá
ra, hanem ezzel a kapitalizmus -  s minden, a kapitalizmussal elkerülhetetlenül együtt járó

53 Erről az irdatlan mennyiségű publicisztikáról lásd Gyurgyák János -  Litván György szerk.: Jászi Oszkár 
bibliográfia. Budapest, 1991, MTA Történettudományi Intézet -  Századvég Kiadó, 52-65. p.

54 A vitához lásd Dániel Arnold: Néhány észrevétel a szocialista mozgalom agrárpolitikájához. In Litván 
György -  Sziics László szerk.: A szociológia első magyar műhelye. A Huszadik Század köre. 1-2. köt. Bu
dapest, 1973, Gondolat, 437-451. p.

55 Jásziék közölték Achim L. András cikkét, amelyet a Huszadik Század körkérdése után -  mintegy a vi
tát minősítve -  írt. Achim L. András: A vitás parasztpárti programról. In Litván György -  Szűcs László 
szerk.: A szociológia első magyar... Lm. 452-465. p.
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visszaélés -  szükségképp megszűnik, s így a radikalizmus elérheti végcélját, nevezetesen 
minden munkanélküli jövedelem kiküszöbölését, mégpedig a szabad verseny és az egyéni 
kezdeményezés elveinek fenntartásával. Sőt szerintük egy radikális földosztás önmagában 
véget vetne a nemzetiségi elnyomásnak is.56 A földosztást azért is tartották elkerülhetetlen
nek, mert ebben a folyamatban -  mint mondták -  a ’feudalizmus utolsó bástyája, a hűbéri 
eredetű nagybirtok’ rendszere is ledőlne. A ’latifundium’ -  mint ahogy azt fentebb már ér
zékeltettük -  szinte jelképévé vált a polgári radikálisok által vizionált régi Magyarországnak, 
s amelynek megszüntetése elsődleges célként fogalmazódott meg számukra.

A magyar nagybirtok kiterjedése, aránya nemzetközi összehasonlításban valóban igen 
magas volt, s kétségkívül Magyarország ebben a tekintetben radikális agrárreformra szorult. 
Ennek ellenére túlságosan elrajzolt az a kép, amelyet a radikálisok a nagybirtok szerepéről 
festettek. Alig volt ugyanis olyan társadalmi probléma, amelyet ne ezzel a ténnyel hoztak 
volna kapcsolatba (a nagybirtok akadályozza a mezőgazdaság intenzív fejlődését; megragad 
a kevésbé jövedelmező szemtermelés mellett, s a kisbirtokosokat is erre kényszeríti; extenzív 
állattenyésztést folytat; előnytelen vám- és adópolitikát erőltet az országra; késlelteti a me
zőgazdasági szociálpolitika bevezetését; a szociálpolitikát a csendőrséggel pótolja; követe
li a munkásmozgalom letörését; kereskedelem- és iparellenes politikát folytat; meg akarja 
akadályozni a kivándorlást, de ugyanakkor hasznot húz a hazautalt pénzekből; a választói 
jog reformjának legnagyobb ellensége; a vármegyei közigazgatást a hatalmában tartja; a fele
kezeti népoktatás mellett áll ki; érdeke a nemzetiségi kérdés kiéleződése, ellenzi a szekulari
zációt; lelki terrorral elnyomja az irodalom és tudomány szabadságát; befolyásolja a magyar 
történetírást; továbbá a nagybirtok erőszak és csalárdság útján alakult ki; s a nagybirtoko
sok feszegetik leginkább az ún. közjogi kérdéseket; szinte magánjogi hatalmunkban tartják 
a parlamentet, a minisztériumokat és a vármegyét stb.).57 Ezeknek a felvetéseknek egy része 
valóban helyes meglátás, más része viszont teljességgel légből kapott elgondolás, amelyet 
a történeti tények aligha támasztanak alá. Arra a kérdésre azonban, hogy hazánkban elégsé
ges föld áll-e rendelkezésre az ún. szabad föld rendszerének bevezetésére, továbbá a szabad 
földek megteremtése hogyan is történnék a valóságban (állami tulajdonba vétel, földérték
adó, egyszerű földosztás, belső telepítés, nagyarányú többtermelési politika stb.) Magyaror
szágon, nos, a radikálisok nem adtak egyértelmű választ. Sőt politikai programjuk kifejezet
ten tartózkodott attól, hogy ebben az alapvető kérdésben véleményt nyilvánítson. De aligha 
lehet kérdéses, hogy ez a politika -  valamilyen formában -  a nagybirtok korlátozásához vagy 
megszüntetéséhez, a kötött birtokok felszabadításához, az egyházi javak szekularizálásához, 
így közvetve a történeti egyházak meggyöngítéséhez vezetett volna. Az agrárius és keresz
tény pártok nem is hagyták szó nélkül a dolgot, s közleményben tiltakoztak az ellen -  s ez 
jól mutatja, hogy az 1910-es években már olyan szakmai ügyben, mint az agrárkérdés sem 
lehetett eltekinteni a zsidó vonatkozásoktól -, hogy a földosztás örve alatt kivegyék a ha
talmat az agráriusok kezéből, s azt ’az iparosok, kereskedők, a történelmi hagyományokkal 
nem bírók és a rendezetlen vallási viszonyok között élők, azaz az izraeliták kezébe adják.58

56 Az érvelést lásd Jászi: Mi a radikalizmus?... I. m. 15-16. p.
57 A felsorolt vádak Szende Pál előadásából valók. Szende Pál: A nagybirtok és Magyarország jövője. Buda

pest, 1911, Galilei-kör, passim.
58 Az agráriusok véleményét idézi Szende: A nagybirtok... I.m . I. p.
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Mindebből világosan látszik, hogy az agrárügyeket Magyarországon nem lehetett egy
szerűen szakkérdésnek tekinteni, mert a földkérdés az egyik legkényesebb politikai témává 
vált. A polgári radikálisok közül Dániel Arnold, az agrárpolitikai kérdések szakértője látott 
talán a legmesszebbre, hiszen ő az agrárproblémákat nem pusztán politikai, hanem tudo
mányos kérdésnek is tekintette -  ezért is került szembe a századfordulón a hazai szociálde
mokrácia úgynevezett agrárpolitikusaival. Dániel alapvetően elfogadta azt a marxista tételt, 
hogy az iparban a kisüzem szükségszerűen elpusztul a nagyiparral folytatott küzdelemben, 
de megkérdőjelezte, hogy ez a tétel az agrárvilágban is igaz volna.59 Hiába vártak ugyanis 
a szociáldemokraták arra, hogy a közép- és kisbirtokosok tönkremenjenek, azok -  mint 
mondja -  sehogy sem akarnak tönkremenni, sőt sok helyen még gyarapodnak is. Kari 
Kautsky és Eduard David vitájában tehát egyértelműen az utóbbi mellett foglalt állást, 
s Magyarországot törpebirtokos-szövetkezeti állammá kívánta átalakítani.60 De Dániel ezek 
mellett a politikai-ideológiai kérdések mellett több olyan agrárproblémát (a földművelés és 
az ipari termelés közötti elvi és gyakorlati különbségek; a külterjes magyar mezőgazdaság 
fenntartásának következményei az agrárbérekre; a törpe- és kisbirtokosok értékesítési szö
vetkezésének problémái; a belterjes és intenzív gazdálkodásra való áttérés szükségessége; 
a magyar fogyasztási szövetkezetek működésének leírása stb.) elemzett, amelyeket a polgári 
radikális ideológusok és politikusok nem tartottak fontosnak.61

Míg a fentiekben elemzett magyar sorskérdésekben Jászi Oszkár véleménye csupán 
mérték- és irányadó volt, addig a történeti Magyarország egyik leglényegesebb, s egyben 
talán legkényesebb kérdésében, a nemzetiségi kérdésben kifejtett álláspontját a radikális 
mozgalmon belül senki sem kérdőjelezte meg, a polgári radikális ideológusok és publicis
ták szinte megfellebbezhetetlen igazságként kezelték. A nemzetiségi kérdés Jászit valóban 
mélyen foglalkoztatta, ideológiai konstrukciójának egyik sarokkövének, s politikai céljai 
közül talán a legfontosabbnak tekintette a Duna-völgyi népek megbékélésének elősegítését. 
Jászit a probléma nem csupán politikai, hanem tudományos szempontból is izgatta, ennek 
eredményeként született meg A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés című 
grandiózus, de ugyanakkor nagy vitát kiváltó munkája, amely hosszú évekig meghatároz
ta az erről szóló közbeszédet. Talán azt mondhatnánk, hogy Jászi az itt lefektetett elveken 
az idők során lényegében nem változtatott, egészen pontosan fogalmazva az itt lefektetett 
elveknek megfelelően nemzetiségi politikai koncepcióját mindig megkísérelte hozzáigazí
tani a változó realitásokhoz. S mivel a XX. század a Duna-völgyben meglehetősen viharos 
történelmet produkált, így ennek a feladványnak a megoldása Jászi számára nem is bizo
nyult könnyű ujjgyakorlatnak.

Jászi valóban eredeti és nagy hatású koncepciója alapvetően négy pilléren nyugodott. 
Az első tétel szerint a nemzetiségi kérdés felmerülése nem gonosz hatalmak (pánszláviz

59 Dániel Arnold: A magyarországi földművelő szocializmus feladatai. Budapest, 1906, Deutsch Zsigmond, 
5. p.

“ Egyik tanulmányában a megengedhető maximális földbirtok nagyságát is megmondja: 300 hold. Lásd 
Dániel Arnold: Földértékadó vagy földosztás? Budapest, 1918, Benkő Gyula, 4. p.

61 Lásd Dániel következő könyveit: A kultúra első forrása a földművelés. Budapest, 1907, Deutsch Zsigmond; 
A szövetkezetek és a parasztság. Budapest, 1907, Deutsch Zsigmond; Föld és társadalom. Budapest, 1911, 
Athenaeum; Többtermelés. Budapest, 1913, Politzer Zsigmond; A mezőgazdasági válság és a magyar nép 
sorsa. Budapest, 1931, Szeder Ferenc.
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mus, nemzetiségi izgatok, Magyarországgal ellenséges hatalmak) műve, hanem a nemzeti 
kisebbségek nemzeti öntudatra ébredése, valamint önállósodási törekvése történeti szükség- 
szerűség.62 Úgy vélte, hogy minden nemzetiség elvitathatatlan joga, hogy kifejlessze a benne 
szunnyadó összes kulturális, azaz nyelvi, történelmi, irodalmi és művészeti erőket, továbbá 
az együvé tartozásukat érzők szabadon szervezkedhessenek mindazon célok érdekében, 
amelyeket szellemi, erkölcsi és gazdasági boldogulásuk szempontjából fontosnak tartanak’. 
Ebben a kérdésben -  s ezt ma már világosan látja mindenki, aki egy kicsit is kritikusan te
kint a magyar történelemre -  Jászi Oszkárnak teljességgel igaza volt, valóban nem lehetett 
elvitatni -  alapvető elvek és jogok megsértése nélkül -  a szlovák, a román és a szerb népnek 
azt a jogát, hogy saját, önálló nemzeti életre törekedjék, ezek a népek ugyanis nem akartak 
a magyarsággal tovább egy államban élni. Ez az elv még akkor is igaz, ha az itt élők -  mint 
később kiderült -  gazdasági, kulturális és egyéb területen sokszor rosszabb körülmények 
közé kerültek, mint annak előtte. S akkor is igaz, ha a két világháború között ők maguk 
ugyanezeket a kisebbségi jogokat megtagadták a magyar néptől, és gyakran még az alapvető 
egyéni jogokat is -  amelyeket viszont a liberális Magyarország megadott -  a sárba tiporták 
A nacionalizmus mindent elsöprő ereje mellett ugyanis gyakran eltörpülnek a mégoly ra
cionális elvek és érvek is. S Jászi Trianon után ebben a kérdésben következetes volt, mivel 
ugyanazokat a jogokat követelte -  igaz, nem eléggé hangosan, attól való félelmében, hogy 
a Horthy-rendszerrel egy gyékényen kell árulnia -  a magyar nemzeti kisebbség számára, 
mint amelyeket 1918 előtt a hazai kisebbségeknek kínált. Egyrészt tehát a szerinte is igaz
ságtalan trianoni béke túlzásait bizonyos etnikai határmódosítással kellett volna orvosolni, 
továbbá -  mint írja -  „a magyar demokrácia le tudhat mondani a revánsról, de arról soha 
és semmi körülmények között nem mondhat le, hogy elszakított vérei számára ne követelje 
mindazokat a jogokat és szabadságokat, melyeket a nemzeti kisebbségek számára követelt 
a magyar hegemónia idején. Csakis a legteljesebb tanügyi, közigazgatási, kulturális szabad
ság levegője teheti a magyar kisebbségeket új államaik lojális polgáraivá.”63 Bár mindezen 
lépéseket szükségesnek tartotta, de meggyőződése szerint a problémát igazán csak a magyar, 
szlovák, román és szerb nép, s legfőképpen értelmiségi elitjeik valódi közeledése, végső so
ron pedig a dunai konföderáció megvalósulása oldhatta volna meg.

De még mielőtt elsiklanánk a részletek és a nehézségek felett, hadd jegyezzük meg, 
Jászi nemzetiségi koncepciója a fentieknél kissé összetettebb volt. Bár valóban történeti 
szükségszerűségnek tartotta a nemzetté válás folyamatát, ez az elv gyakran ütközött egy 
másik jászista elvvel, nevezetesen Európa föderalizálásának és demokratizálódásának el
vével. S ha a két elv ütközött Jászi mindig ez utóbbit részesítette előnyben. S ne feledkez
zünk meg a harmadik szempontról sem, nevezetesen Magyarország ’ésszerű életigényei
nek érvényesítéséről’. Jászi ugyanis -  elvakult kritikusainak újra és újra felmerülő vádjaival 
szemben -  ezt sem felejtette el, bár -  s ez is az igazsághoz tartozik -  mindig csak az ’ésszerű’ 
igényeket ismerte el, még akkor is, amikor a szomszédos népek maguk már messze túl
mentek minden ésszerűségi elven és határon. Továbbá -  s ezt is lehetetlen lenne tagadni -, 
ha a magyar nemzeti érdekek ütköztek a föderalizmus és a történeti szükségszerűség elvei-

62 Lásd Jászi Oszkár: A nemzetiségi kérdés és Magyarország jövője. Budapest, 1911, Galilei-kör kiadása, 
7-12. p.

63 Jászi Oszkár: A romániai magyar kisebbség jövő lehetőségeiről. Bécsi Magyar Újság, 1920. dec. 19. 1. p.
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vei, akkor Jászi sohasem habozott az előbbiek javára dönteni. Mindennél jobban mutatja 
ezt a dilemmát 1918 őszén megjelent A Monarchia jövője, a dualizmus bukása és a Dunai 
Egyesült Államok című könyve.64 Ebben a művében Jászi részben föderalizálni, részben bő
víteni akarta a Monarchiát (német, magyar, lengyel, cseh, horvát-szerb állammal), de érvek 
garmadáját sorolta fel a történeti Magyarország megtartása érdekében (a nemzetiségi elv 
mechanikus keresztülvitele életképes részeket bontana meg; egy elégedetlen nemzetiséget 
egy másikra cserélné; ha a határokat máshol húzzuk meg, attól még a nemzeti kisebbségek 
problémája megmarad Közép Európa kevert etnikai és etnográfiai helyzete miatt; a feladat 
nem az, hogy újabb kisállamokat hozzunk létre, hanem, hogy ezeket a ’nagyra hivatott, 
friss energiáktól duzzadó, fiatal vállalkozási kedvtől égő népeket’ véglegesen bekapcsoljuk 
a közös európai kultúrába; az egyik legjelentősebb hazai kisebbség, a németség nem hoz
hatna létre Magyarország területén önálló államot; az önálló nemzeti államok rendszere 
semmi más, mint a Gross-Österreich-koncepció felmelegített változata; a történeti Magyar- 
ország teljes gazdasági, földrajzi, történelmi és politikai egység, lehetetlenség megbontani 
stb.). Valljuk meg, sajátos gondolat két-három héttel a Monarchia teljes összeomlása előtt 
a kibővítés szükségességéről értekezni! De Jászi legfontosabb érvei Magyarország megtar
tása érdekében nem is a fentiek, hanem az, hogy a Dunai Egyesült Államok csak egy lépés 
az elkerülhetetlenül létrejövő Európai Egyesült Államok, sőt egy általános világszövetség 
felé. Az egységesülés és az integráció tehát Jászi szerint olyan ’kozmikus folyamat’, ame
lyet nem lehet megállítani, s ezt a folyamatot a kisállamiság (Kleinstaaterei) koncepciója 
és gyakorlata, tehát a nemzeti partikularizmusok és az ’eltérő nyelvjárások átkos tabui’ so
hasem állíthatják meg. Micsoda társadalomtudósi és politikusi vakság kell ahhoz, hogy az 
összeroskadás, a kisállaim rendszer születésének pillanatában valakinek ilyen gondolatai 
támadjanak, ugyanakkor nem lehet eléggé csodálni és méltányolni egy doktriner gondol
kodó nagyságát és bátorságát, aki ebben a pillanatban egy hetven-nyolcvan évvel későbbi 
folyamat bekövetkeztének szükségességét fejtegeti.

Jászi második tétele úgy hangzott, hogy mivel a magyar történelmi osztályok alapvetően 
nem értik a nemzetiségi kérdés fentiekben megfogalmazott lényegét, továbbá kiváltságaikat 
féltik a nemzetiségi középosztálytól, ezért a hazai nemzetiségek többsége „elkeseredésében 
kifelé tekintget, vagy a nemzetiségi népet az égető szociális és gazdasági kérdések megoldá
sa helyett Traján vagy Szvatopluk birodalmának ködös utópiái felé kergeti, s az ő politikai 
üzéreik az így ápolt sovinizmus füzével bankjaikat s ügyvédi irodáikat melengetik, egészen 
úgy, mint a mi kurucaink teszik.”65 Jászinak ebben a kérdésben részben igaza volt, hiszen 
a magyar uralkodó osztály tagjai -  néhány kivételes gondolkodótól eltekintve -  valóban 
nem értették mi is zajlik körülöttük. Ők ugyanis a történeti jog dogmájához (’karddal szer
zett és megvédelmezett Magyarország’) ragaszkodtak, s figyelmen kívül hagyták, hogy a 
magyar történelmet sok évszázadon keresztül meghatározó történeti jogot kezdi felülírni 
a demokratikus jog, nevezetesen az egy ember egy szavazat elve és gyakorlata. Másrész azt 
a régi nemesi elvet -  nevezetesen, hogy az ügyeket nem numeráim, hanem ponderálni szo

64 Jászi Oszkár: A Monarchia jövője, a dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok. Budapest, 1918, Üj 
Magyarország. A mű második kiadása -  néhány nap múlva -  változatlan szöveggel, de új címmel jelent 
meg (Magyarország jövője és a Dunai Egyesült Államok).

65 Jászi Oszkár -  Rácz Gyula -  Zigány Zoltán: A választójog reformja... I. m. 15. p.
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kás -  szintén fokozatosan kiszorítja a demokratikus gondolkodás és praxis. S az már valóban 
csak a történelem fintora, hogy a XX. század elején a Monarchia felbomlásakor a győztesek 
korántsem igyekeztek -  Jászi jóslata és kívánalmai ellenére -  ezeket az egyébként oly fontos 
demokratikus elveket követni, hanem ők is egyrészt a történeti jogra, a valós vagy vélt törté
neti elsőbbségre, vagy egyszerűen csak a hatalmi realitásra hivatkoztak, következésképpen 
valóra vált a kossuthi mondás, s a magyarság és a nemzetiségek között valóban a kard dön
tött. De fászi egészen bizonyosan tévedett abban, hogy a hazai nemzetiségek csupán elkese
redésük miatt tekintgettek kifelé. S bár a ’ködös utópiák’ valóban aligha állják ki a racionális 
kritika próbáját, mégis ezek a történeti toposzok, ezek a teljességgel ahistorikus, irracioná
lisnak tűnő mítoszok egy-egy nemzet nemzetté válásának folyamatában lényeges szerepet 
játszottak. Elég, ha a hun-magyar származás történeti mítoszára utalunk. A dákoromán 
elmélet valóban semmivel sem nagyobb ködevés, mint a hun-magyar azonosság gondola
ta, de a mítosz -  akár szeretjük, akár nem -  része a nemzettudatnak. Jászi még azt a sem
mivel sem alátámasztott állítást is megfogalmazta, hogy a ’magyar paraszt sokkal közelebb 
áll a tót vagy a román paraszthoz, mint a magyar szolgabíróhoz vagy hitbizományoshoz’. 
Vagy ugyanezt a gondolatot másutt úgy formulázta, hogy a magyar polgárságnak előbb- 
utóbb be kell látnia, hogy a hazai nemzetiségekkel közösen kell leszámolniuk a „magyar 
parasztságot és a magyar ipari munkásságot, valamint a nemzetiségi tömegeket elnyomó 
és jogfosztó magyar feudalizmussal”,66 hiszen ez közös érdekük. Jászinak ezek a gondolatai 
már részlegesen sem állják ki a történelem próbáját. A birodalmakat ugyanis -  beleértve 
a Habsburg-monarchiát is -  kivétel nélkül felbomlasztotta a XX. század történelme, s a va
lóban létező közös osztályhelyzeteket, közös életmódokat mind-mind felülírta a nemzeti 
összetartozás tudata. S a békés asszimiláció tagadhatatlanul létező eseteivel szemben a XIX. 
század nemzetté válási folyamatai, vagy később az etnikai reneszánsznak nevezett jelensé
gek mind-mind erősebbnek bizonyultak. A folyamatok a XX. század elején a kis nemzetek 
közötti küzdelmek és harcok, s nem az együttműködés és megbékélés irányába tartottak. Jászi 
tehát ebben a kérdésben -  legalábbis rövid távon -  alaposan tévedett.

Jászi harmadik tétele szerint a hazai nemzetiségi tömegek alapvetően kenyérre, saját 
nyelvű iskolára, valamint becsületes közigazgatásra, végül jó bíráskodásra vágynak, s ha 
ezt megkapják, semmi sem veszélyezteti az integer Magyarországot. Az asszimiláció Jászi 
szerint öntudatlan, és az indusztrializmussal szükségszerűen együtt járó folyamat, így aki 
munkahelyet, földet, biztos megélhetést garantáló munkabért, továbbá ingyenes iskolát, 
végül humánus és nép nyelvét értő adminisztrációt ad a hazai nemzetiségeknek, az az ön
kéntes asszimilációt is elősegíti. Az asszimiláció -  mint írja -  így „pár év alatt előbbre fog 
haladni, mint a kényszer-himnuszénekeltetés, nemzetiségi sajtópörök, s vármegyei basák 
meddő magyarosításának fél évszázada. A magasabb kultúra, gazdasági és szellemi fölé
nyével, hasznosságával s kellemességével beolvasztja az alacsonyabbat.”67 Jászi szerint tehát 
a nemzetiségektől való félelem alaptalan, hiszen még a titkos és általános választójog esetén 
sem fenyegetné a magyar faj szupremáciáját semmi sem, hiszen az -  mint mondja -  ’termé
szetes alapokon nyugszik, mivel a magyarság gazdaságilag erősebb, mint a nemzetiségek,

66 Jászi: A nemzetiségi kérdés... I. m. 24. p.
67 Uo. 16. p. Jászi A Nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés című munkájában az asszimiláció 

törvényszerűségeinek pontokba foglalását is megkísérli. I. m. 228-231. p.
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s társadalmilag szervezettebb, végül a magyar kultúra fejlettebb’. Jászi mondandójának fon
tos része, hogy a hazai politikai elit -  főleg a magyar publicisztika -  vélekedése és hangja 
sehogyan sem felel meg a magyarság eme nagy gazdasági és kulturális fölényének. Az általa 
részletesen feltárt tények nem igazolják az uralkodó osztály állandó és páni félelmét, sze
rinte ugyanis a magyarság ebből a szempontból biztos helyzetben van. „Állandó harci lár
ma -  mint írja vad szitok, kierőszakolt sajtóperek, kétségbeesett kiabálás üti meg az ember 
fülét, melyek mind azt hirdetik, hogy a magyar állam veszélyben van, hogy a legkeményebb 
rendszabályok óvhatják csak meg a magyar államot a nemzetiségek hazaáruló üzelmeivel 
szemben.”68 Jászi sorra vette a közvéleményben elterjedt vélekedéseket, félelmeket és meg
fogalmazott vádakat (a nemzetiségek a szabadságharcban az ellenségeinkkel tartottak; az 
ún. memorandum-per vádlottjai sérelmeikkel közvetlenül a királyhoz fordultak; a cár és 
Tolsztoj képe díszíti a felvidéki szlovákok lakásait; a román állam segélyezi az erdélyi orto
dox templomokat és iskolákat stb.), és megkísérelte bebizonyítani ezek megalapozatlanságát 
vagy veszélytelenségét. Továbbá részletesen előszámlálta a nemzetiségi sérelmeket (jogos 
igények felvetőinek megbélyegzése pánszlávizmussal; megyei és községi tisztviselők viselke
dése és durva nyelvhasználata a nemzetiségi panaszosokkal szemben; kényszerasszimiláció; 
csernovai vérengzés; a nemzetiségi középosztály kiszorítása a hivatalokból, a magyar nyelv 
erőltetése az iskolákban stb.), s úgy látta, hogy mindezeket közigazgatási reformmal, a helyi 
közigazgatás és igazságszolgáltatás nyelvének megváltoztatásával, továbbá a nemzetiségi 
területek gazdasági, oktatási és kulturális helyzetének javításával orvosolni lehetne. Jászi 
ebben a kérdésben egészen bizonyosan tévedett. Nagyfokú naivitását bizonyítja ugyanis az 
a feltételezés, hogy a nemzetiségi problémák mindezen reformokkal egyszer s mindenkorra 
tisztázhatók, s a latifundium és a dzsentri kiiktatása a magyar politikából és közigazgatásból 
önmagától megoldotta volna a kérdést, továbbá, hogy a nemzetiségi vidékek ’magyargyű
lölete csak a dzsentri-vármegye ellen’ szólt. Az olyan kijelentésekről már nem is beszélve, 
mint hogy az Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet létrehozása és működése többet ár
tott, mint használt.69 Akik a különböző magyarságvédő kulturális és politikai egyleteket, 
egyesületeket létrehozták talán Jászinál sokkal pontosabban érzékelték, hogy a nemzetiségi 
vidékeken -  tragikus módon és még inkább katasztrofális következményekkel -  megindult 
a harc a hatalomért, befolyásért, végső soron a területekért, s az ilyen jellegű küzdelem rit
kán szokott kompromisszummal végződni.

A nemzetiségi kérdés a történeti Magyarországon tehát a végkifejlett felé tartott, s végze
tes tévedésnek bizonyult Jászi nagy könyvének summázata, nevezetesen, hogy a magyaror
szági nemzetiségi kérdés ’nem a szétszakadás, hanem az egység felé gravitál’, továbbá, hogy 
a hazai nemzetiségek ’nem izolálódni, hanem kapcsolódni akarnak a körülöttük egyre dú- 
sabban fejlődő gazdasági élethez’. Jászi rövidesen a maga bőrén is megtapasztalhatta, hogy 
az általa előre jelzett folyamatok pontosan az ellenkező irányba tartanak. Egy ilyen jellegű 
kritika megfogalmazódására egyébként sem kellett évtizedeket várni. Tekintsünk most el 
a mű azon nyilvánvalóan elfogult bírálóitól, akik szerint ’Magyarország kiárusítása’, vala
mint ’színtiszta hazaárulás’, amit Jászi művel, vagy akik szerint ’olyan méh, mely megszúrja 
a virágot, miután kelyhéből mézet gyűjtött’, s aki eltévedt a történelem rengetegében’. A tár-

68 Uo. 436. p.
69 Jászi: A nemzeti államok... I. m. 483. p.
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gyilagosabb kritikusok egy csoportja azzal érvelt, hogy -  bár történeti megállapításai elég 
pontatlanok -  Jászinak alapvetően igaza van, amikor azt állapítja meg, hogy aki a magyarság 
hegemóniáját a puszta erőszakból akarná levezetni, az valami olyant hisz, ami ellentétben 
áll a nemzetek fejlődésével’. S ebből a természetes hegemóniából törvényszerűen következik 
az a statisztikai tény, hogy a magyarság számaránya 1850 és 1910 között 44 százalékról 54 
százalékra emelkedett. Ezek a kritikusok tehát a múló időben bizakodtak, mondván nem 
kell föderáció, nem kell keleti Svájc-koncepció, nem kell Dunai Egyesült Államok, hiszen 
a közjogi-politikai nemzetiségi törekvések sikere a magyar állam végét jelentené, várni kell 
tehát, az idő -  és a lassú, természetes asszimiláció -  majd megoldja kérdést.70 Jászi talán leg
színvonalasabb kritikusa, Réz Mihály is -  amint azt a fentiekben láttuk -  a radikális törté
netfelfogás osztályharcos szemléletű, egyoldalú, következésképpen tarthatatlan pontjaira 
hívta fel a figyelmet. Például arra, hogy az arisztokrata Széchenyi sokkal megértőbb volt 
a nemzetiségekkel szemben, mint a köznemesi demokrata Kossuth. Kossuth ugyanis azt 
fejtegette, hogy Magyarországon annak a kívánalomnak, miszerint a nemzetiségek, mint 
nemzetek legyenek elismerve, vagy másképpen fogalmazva a területek nemzetek szerint le
gyenek kikerekítve, nem lehet más eredménye, csak az, hogy ’Magyarország szertebomlik’. 
De ma -  mondja Réz -  nincs olyan párt Magyarországon, amely azt a kossuthi elvet követ
né, hogy a szertebomlást’ megelőzendő végső soron a ’kardcsapásra’ kell hagyatkozni.71

A negyedik -  s talán a legfontosabb -  pillér, amelyen Jászi koncepciója nyugodott, az 
európai föderáció, az Európai Egyesült Államok gondolata volt, az ő megfogalmazásában 
az európai kultúra egész területének összefoglalása egy közös nemzetközi szervezetben’. 
Jászi mélyen hitt abban a történelmi szempontból szükségszerű folyamatban, amely az 
egységesülés felé gravitál. Életének különböző korszakaiban mindig azokat a koncepciókat 
(Friedrich Naumann-féle Mitteleuropa-terv, Dunai Egyesült Államok, Dunai Népek Kul- 
túrszövetsége, Danubia, Egyesült Európa stb.) támogatta, amelyek az integráció szükséges
ségét hirdették.72 Ebben Jászinak -  ha nem is rövid, de hosszú távon -  feltétlenül igaza volt, 
bár ma még korántsem dőlt el az a kérdés, hogy Európa az Európai Egyesült Államok vagy 
pedig a nemzetek Európája felé tart. De korabeli vitapartnereivel szemben nyilvánvalóan ő 
érezte meg pontosabban az európai jövőt, tehát mindenképpen igazságtalan volna Jászitól 
egyfajta prófétaságot elvitatni. Ugyanakkor Jászi politikai és emberi tragédiája, hogy akkor 
képviselt egy hosszú távon valóban gyümölcsöző elvet, nevezetesen a föderalizmus és de
mokrácia elvét, amikor a régiót pontosan az ellenkező elvek és gyakorlatok uralták. Negatív 
megfogalmazásban, amikor a ’soviniszta jelszavak üzleti politikusai’ uralkodtak. Ugyanez 
semlegesebb -  s talán az igazsághoz közelebb álló megfogalmazásban -  amikor a nemzeti 
érdekek képviselete mindennél fontosabbnak bizonyult, s távoli, akkor még ködösnek tet

70 Ezt az érvelést lásd például Nagy Miklós recenziójában (A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi 
kérdés. Történeti Szemle, 1914. 1-45. p.).

71 Réz Mihály: A nemzetiségi kérdésről. I. Magyar Figyelő, 1912. 3. köt. 89-99. p. Jászi azzal válaszolt Réz 
Mihály hatalmi elméletére, hogy az szükségképpen demokrácia és kultúraellenes. Lásd Jászi Oszkár: 
A nemzetiségi kérdés a társadalmi és az egyéni fejlődés szempontjából. Huszadik Század, 1918. 2. köt. 
97-111. p.

72 Ezeket a koncepciókat azonban Jászi mindig is a maga elvei szerint alakította át. Jó példa erre az alap
vetően német imperialista célokat szolgáló Mitteleuropa-terv. Lásd Jászi Oszkár hozzászólását a Közép- 
Európa vitához. Huszadik Század, 1916. 1. köt. 447-461. p.
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sző elvek oltárán senki sem akarta feláldozni a maga számára elérhető maximumot. S hogy 
Jászi már akkor túllépett ezen a reálpolitikán, s hangsúlyozta a túlzott nemzeti szuvereni
tások rendszerének tarthatatlanságát, nos, ezt sohasem fogja megbocsátani neki még egy 
mérsékeltebb nemzeti elvű politika sem, a radikálisokról már nem is beszélve. Nem lehet 
ugyanis kisantant orientációt -  még távoli ideális elvek alapján sem -  követni akkor, amikor 
ez a formáció a magyar nemzeti érdekek ellenében kívánja kielégíteni területi és más jelle
gű igényeit, s amikor a haza érdekei, politikája és közvéleményének jelentős része szemben 
áll ezzel az orientációval. S nagyon nehéz akkor mérsékelt és óvatos politikát -  azaz etnikai 
alapon álló határrevíziót és a határon túl maradó magyarság kisebbségi jogainak védelmét, 
s ezt is csak, mint átmeneti megoldást -  hirdetni, amikor a magyar nemzeti közvélemény 
Trianon teljes vagy legalábbis ennél jóval radikálisabb megváltoztatását követeli. Ebben 
a kérdésben Jásziék számára is kijózanítóan hathatott az az üzenet, amelyet Eduard Benes 
küldött a bécsi magyar emigrációnak 1922 tavaszán, nevezetesen, hogy a magyar emigrá
ció nem alkalmas tárgyalófél a csehszlovák kormány számára, mivel, átlépte azt a határt, 
melyet egyetlen emigrációnak sem volna szabad hazája közvéleményével szemben átlépni’.73 
De erre a szerencsétlen politikai aktusra Jászit barátai is figyelmeztették. Dániel Arnold egy 
magánlevelében például a következőket írta: „Magyar politikát nem lehet csinálni a ma
gyar ügy legnagyobb ellenségeire támaszkodva. Akiknek nem érdekük, hogy Magyaroszág 
a demokrácia jegyében fölépüljön és megerősödjék, hanem az, hogy az országot polgárhá
borúkkal tovább gyöngítsék.”74 Jászi ennek ellenére mégis kitartott fiatalkori elvei mellett, 
ebben a kérdésben sohasem revideálta álláspontját, jóllehet 1947-ben világosan elmondta, 
hogy bár a magyarországi nemzetiségi politika légvárakat épített, de ezt a mégiscsak libe
rális elvekre épített politikát össze sem lehet hasonlítani azzal, ami utána következett. „Én 
évtizedeken át ostoroztam -  írja önkritikusan -  a régi soviniszta politikát, és támadtam 
a Habsburg Monarchia rozoga várát. Úgy érzem, a tisztesség parancsolja, most azt a vallo
mást, hogy ami most történik a világon Hitler óta, de már Hider előtt is a különböző nemzeti 
csoportok üldözése tekintetében, az minden múltbeli kegyetlenséget felülmúl. Én gyakran 
támadtam Apponyit és társait azért, mert ők azt hitték, hogy a magyar nyelvű oktatás és 
nevelés erőltetésével egy egységes Magyarországot fognak teremteni. Ennek abszurditá
sa egészen nyilvánvaló volt, de meg kell mondanom, hogy Apponyi és a többiek sohasem 
nyúltak olyan eszközökhöz, amelyeket ma úgynevezett liberális és progresszív politikusok 
alkalmaznak. Apponyinak és társainak sohasem jutott volna eszükbe, hogy nemzeti kisebb
séget fegyveres erővel kiűzzék lakóhelyükről, ötven kilogrammos csomagokkal. Ilyesmit el 
sem tudtunk volna képzelni, és a reakciós nemzedék sem tudta volna. Én nem bántam meg 
ezt a harcot, de nem szabad a történelmi távlatot meghamisítani, és rá kell mutatni egyes 
szörnyűségekre, amelyek a múltnál is sötétebb állapotokat teremtenek.”75

Amint a fentiekben láttuk, Jászi Oszkár elképzelései a demokráciáról, a szocializmusról, 
a nemzetiségi kérdésről, általában Magyarország múltjáról, jelenéről és jövőjéről -  még ha

73 Jászi Oszkár levele Károlyi Mihályhoz, 1922. márc. 21-24. In Litván György -  Szarka László szerk.: Duna- 
völgyi barátságok és viták. Jászi Oszkár közép-európai dossziéja. Budapest, 1991, Gondolat, 153. p.

74 A levelet Litván György idézi (Októberek üzenete. Válogatott történeti írások. Budapest, 1996, Osiris,
100. p.).

75 Jászi Oszkár: Előadás 1947-ben a Martinovics-páholyban. Újhold Évkönyv, 1988. 1. sz. 431-432. p.
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voltak is árnyalatnyi véleménykülönbségek -  alapvetően befolyásolták, vagy egyenesen 
meghatározták a polgári radikálisok gondolkodását. Ennek elsődleges oka természetesen 
politikai gondolkodói nagyságában, megkérdőjelezhetetlen vezető és irányító szerepében 
keresendő. A szociális kérdések iránti érzékenysége, inkább eszmei-ideológiai, mintsem 
politikai talentuma, valamint a vitán felül álló írói vénája és szónoki tehetsége mellett 
hozzájárult ehhez személyiségének egyik meghatározó vonása, nevezetesen az erkölcsi 
és eszmei kérdésekben való kérlelhetetlen állásfoglalása is. Jászi ugyanis -  egyik kedvenc 
szavával élve -  nem szerette elkenni’ a dolgokat, valamint szó nélkül hagyni a nyilvánvaló 
ellentmondásokat és ellentéteket, végül szemet hunyni kisebb-nagyobb emberi gyarlósá
gok és ideológiai nézetkülönbségek felett. S ebben gyökeresen eltért a hagyományos ma
gyar középosztályi gondolkodástól, attól a gondolkodástól tudniillik, amely szerette azt 
hangoztatni, hogy valamennyien jó magyar emberek vagyunk, egy akolból származunk, 
ellenségektől körülvéve és fenyegetve össze kell fognunk, s egyébként is oly kevesen ma
radtunk, ne bántsuk tehát egymást! Jászit nem ilyen fából faragták, tudott ő gyilkosán iro
nikus, engesztelhetetlen és hajthatatlan lenni, s villámgyorsan kiadta az útját annak, aki 
szerinte letért az igaz útról. Ennek legjobb példája talán Károlyi Mihály -  mint azt fentebb 
részletesen elemeztük - ,  akit Jászi élete végéig politikai vezérének és barátjának tartott, 
mégis bolsevizmussal való kokettálása miatt megszakított vele minden kapcsolatot, s in
tellektuális és politikai szempontból megsemmisítő cikkeket írt ellene.76 A zsidókérdéssel 
kapcsolatban, tehát ebben a radikálisok számára olyan fontos és megannyi dilemmát fel
vető kérdésben azonban a nézetek és vélemények sokkal inkább eltértek egymástól, mint 
egyéb eszmei-politikai ügyekben. Itt ugyanis nem csupán árnyalatnyi különbségeket lát
hatunk -  példának okáért -  Jászi és Ady, vagy Jászi és Lesznai Anna állásfoglalása között, 
bár -  s ez is az igazsághoz tartozik -  ezek a nézetkülönbségek sem teljességgel áthidalha- 
tatlanok. De mielőtt ezekről a nézetkülönbségekről ejtenénk szót, nézzük meg miként is 
vélekedett Jászi erről a problémáról.

Jászi Oszkár -  szemben a magyar baloldal többségével -  pontosan érzékelte a probléma 
súlyát, nem kísérelte meg azt kisebbíteni, vagy pláne letagadni, hanem a maga kérlelhetet
len módján szembenézett a kérdéssel. 1917-ben éppen ő szervezte meg a Huszadik Század 
körkérdését a zsidókérdésről, amely mind a mai napig a legőszintébb és legmélyebb megkö
zelítése a problémának.77 Jászi tehát mind 1918 előtt, mind pedig az emigrációban pontosan 
tisztában volt a kérdés horderejével és politikai súlyával. A társadalmi problémák iránt való 
érzékenysége mindezt kellőképpen magyarázza, ugyanis a magyar társadalomban sokan 
voltak olyanok -  s ebből a szempontból nem kellett Szekfű Gyulára, Szabó Dezsőre, Pro- 
hászka Ottokárra vagy Bajcsy-Zsilinszky Endrére várni -, akik már a korszakban -  finoman 
vagy durván -  figyelmeztették a politizáló közvéleményt a polgári radikalizmus és a zsidó
kérdés összefüggésére. 1903 körül a Társadalomtudományi Társaság tagságának körülbelül 
a fele volt zsidó vagy zsidó származású, de az 1906-os szakadásnak köszönhetően, amikor 
is a nemzeti liberálisok és a nemzeti konzervatívok (gróf Andrássy Gyula, Apáthy István, 
Concha Győző, Farkas Geiza, Gratz Gusztáv, Hegedűs Lóránt, Ranschburg Pál, Wolfner

76 Lásd például Áloktóbrizmus és bolsevizmus. Károlyi Mihály új programja című cikkét. In Gyurgyák 
János -  Kövér Szilárd szerk.: A kommunizmus kilátástalansága... I. m. 151-169. p.

77 A zsidókérdés Magyarországon. Huszadik Század, 1917. 2. köt. 1-164. p.
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Pál stb.) távoztak a társaságból alapvetően megváltozott ez az arány.78 Aligha tévedünk na
gyot, ha azt állítjuk, hogy ez az arány az 1910-es években minden bizonnyal 90 százalék 
fölött lehetett. A fiatal szociológus Bosnyák Zoltán például -  aki nem azonos az antiszemi
ta Bosnyák Zoltánnal! -  1917-ben azt írta például, hogy „az Új Magyarország tudományos 
megalapozói, a mi fiatal szociológusaink között, egy-két kivétellel, zsidók a zászlóvivők”.79 
Ma már bizonyosan állíthatjuk, hogy Jászi magabiztos kijelentése az 1906-os szakadás után 
(a Társadalomtudományi Társaság, valamint a Huszadik Század a kilépőkkel nem sokat 
vesztett, s erősebb, mint valaha’) hamisnak bizonyult, s fatálisán tévedett, amikor nem szá
molt a kilépés hosszú távú következményeivel, nevezetesen a magyar tudományos közélet, 
s általában a magyar értelmiség megosztásának a veszélyével. Jászi felelőssége ebben az 
ügyben -  bár magyarázható ifjonti lelkesedésével, mindent elsöprő lendületével -  aligha 
megkérdőjelezhető, s a magyar társadalom alapos félreértéséről tanúskodik.

Bár Jászi Oszkár kiszólásaiban, naplójegyzeteiben kétségkívül tetten érhetők antisze
mita vagy annak minősíthető kifejezések, megállapítások, a jelenséget mégsem lehet az 
irodalomból jól ismert zsidó öngyűlölet (Selbsthass) jelenségével megmagyarázni.80 Jászi 
ugyanis nem volt öngyűlölő vagy szokványos önantiszemita, zsidósággal kapcsolatos né
zetei sokkal inkább szervesen következnek -  a fentiekben elemzett -  két Magyarország 
koncepciójából. Jászi a forradalmak összeomlásáig a zsidóság ügyét összekapcsolta radiká
lis politikájával, azaz a zsidóságra úgy tekintett, mint egy radikális eszmei-politikai moz
galom lehetséges szövetségesére vagy ellenségére. Emigrációjában kialakított nézeteit pe
dig nagyrészt meghatározta a zsidó vagy zsidó származású értelmiség és hivatalnokréteg 
aktív szerepvállalása -  az általa felnevelt Galilei-körös fiatalságot is beleértve -  az 1919-es 
proletárdiktatúrában.

A századfordulón és az 1910-es években tehát Jászit mindenekelőtt politikai célok ve
zérelték, azaz ő a zsidóság helyzetét nem elsősorban megérteni vagy leírni akarta, hanem 
felhasználni politikai céljai érdekében. „Persze -  írja meglepő nyíltsággal és önleleplező 
módon -  minden politikai jelszó a dolog természeténél fogva egyoldalú túlzás, mely így 
sok érdemes és derék embert is megbánthat. De a zsidó uzsoratőkéről beszélni nem na
gyobb túlzás és egyoldalúság, mint grófi földuzsoráról szónokolni, avagy a papság vissza
éléseit ostorozni. Amint vannak derék grófok és nemes életű papok, úgy vannak tisztes 
zsidó bankárok is, és szerencsére nem az egész zsidóság követi árkon-bokron a népsza

78 A szakítás rendkívül izgalmas és a magyar értelmiségtörténet szempontjából fontos dokumentumait 
Pók Attila közölte (Néhány dokumentum a „Huszadik Század” történetéhez. Századok, 1974, 1187—
1206. p.).

79 A zsidókérdés Magyarországon. Huszadik Század, 1917. 2. köt. 58-60. p.
80 „Mily igaz Dühring ítélete erről a verjüdelt szocializmusról, minden etikai és esztétikai Halt nélkül.” „Egy

általán a szocialista pártok légköre meg van mérgezve szatócsszellemmei, s szörnyen el van zsidósodva. 
Ezen kellene segíteni valahogyan, miként az Egyházban a reformációval, mert ez a mai szociáldemokrá
cia képtelen a jövőt előkészítem.” stb. Ezeket a kitételeket lásd Litván György szerk.: Jászi Oszkár naplója 
1919-1923. Budapest, 2001, MTA Történettudományi Intézet, passim. Jászi később ezeket az általánosító 
megjegyzéseit megbánta, bár éles kritikáját a zsidóság 1919-es részvételével kapcsolatban fenntartotta. 
Naplójában így ír erről 1953. május 14-én: „I dislike some anti-semitic passages in the 1919-20 diaries. 
Reaction against the red terror overwhelmingly Jewish.” (Sajnálom 1919-20-as naplóm néhány antisze
mita kitételét. Reakció a túlnyomórészt zsidó vörös terrorra.)
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badság hóhérját, gróf Tisza Istvánt. Mindez nem változtat azon, hogy a publicista ezeket 
a szimbolikus általánosításokat nem nélkülözheti. És a zsidó uzsoratőke éppoly letagad
hatatlan sebe a társadalomnak, mint a grófi latifundium vagy a katolikus holtkéz.”81 Jászi 
szerint ugyanis a zsidó nagytőke -  vagy ahogy ő szerette nevezni -  a magyar Feudaljud 
elvtelen kompromisszumot kötött a magyar politikai vezető réteggel, megalkuvó módon 
kiszolgálta a rendszert, így a kapitalista zsidók, mint óriási munka nélküli jövedelmek 
elsajátítói szükségszerűen kerültek szembe a radikális politikával. Nem úgy, mint zsi
dók, hanem úgy, mint munka nélküli jövedelmek elsajátítói, akik történetesen igen nagy 
százalékban zsidók. „Ezeket az urakat -  írja például 1910-ben -  a belső sárga folt terelte 
a főúri társaságba. Ez a belső sárga folt azt eredményezi, hogy a meggazdagodott zsidók 
szeretik, tisztelik és követik azokat a grófokat, akik nemcsak nem rúgják őket, de szóba is 
állanak velük, esetleg szivarral kínálják meg őket, sőt -  urambocsá! -  még el is mennek 
az újdonsült bárónő zsúrjaira!”82

Jászi az 1910-es évek elején ebben a kérdésben két tűz közé szorult. Egyrészt vehemen
sen bírálta a magyarországi zsidóság gazdasági szempontból sikeres, beérkezett vagy ép
pen feltörekvő csoportjait, mindenekelőtt a magyar zsidó neológia vezetőit, másrészt vé
dekezésre szorult az igazi antiszemitákkal szemben, akik viszont a Huszadik Század körét 
éppen a tagság zsidó volta miatt támadták. Ő ugyanis ekkor még nem igazán értette ennek 
a támadásnak az indítékait. Hiszen úgy érezte, hogy bár származását sohasem tagadta meg, 
ő maga elszakított minden köteléket, ami a zsidósághoz kötötte. De a kilépést a zsidóság 
kötelékéből egyszerű aktusnak gondolta, s nem értette környezetének egyes tagjait, akik őt, 
illetve szűkebb baráti körét továbbra is zsidónak tartották. Ez a kérdés élete végéig foglal
koztatta, amit jól mutat, hogy -  sajnálatosan csak torzóban maradt -  kései emlékirataiban 
vissza-visszatér a problémára, s apját hibáztatja azért, hogy nem magyarázta el kisgyerme
keinek a valláscsere értelmét.83

A Huszadik Század szakadása, tehát 1906 után Jászi legfontosabb feladatának a radiká
lis politika eszmei megalapozását tekintette. Ez az eszmei-ideológia alapozás -  mint ahogy 
azt az előbbiekben láttuk -  alapvetően két pilléren nyugodott: a szocializmuson és az újra
értelmezett hazafiságon. Szerinte ugyanis éppen e kettő újszerű összekapcsolása a lényege 
a polgári radikális mozgalomnak, szemben a hazafiság kérdésében ortodox módon gon
dolkodó szociáldemokráciával, s a szocializmust en bloc elutasító kormánypolitikával. Ady 
Endre a rá jellemző éleslátással a politikai program ezen újszerűségét vette észre, s éppen 
ez az, ami a szintén ebben az irányban tájékozódó fiatal Adyt Jászi Oszkárhoz kötötte. De 
ebben a kísérletben Jászi a zsidóságnak, a zsidó identitásnak semmi szerepet nem szánt. 
A szocializmus és az igazi hazafiság összekapcsolódását ő ugyanis egyrészt világtenden
ciának gondolta, amelybe olyan partikularitások, mint a zsidó lét egyszerűen nem fértek 
bele. Másrészt Jászi ebből a szempontból a magyar társadalom egészében gondolkodott, így 
aligha állja meg a helyét az a vád, amit antiszemita ellenfelei a szemére hánynak, tudniillik, 
hogy zsidó érdekeket követett. A zsidó identitást éppen hogy kizárni akarta a rendszerből,

81 Jászi Oszkár: A radikalizmus és a zsidók. Világ, 1912. jún. 15. 7. p.
82 Uo.
83 Jászi Oszkár: Emlékeimből: szülőföldemen. In Litván György -  Varga F. János szerk.: Jászi Oszkár pub

licisztikája. Válogatás. Budapest, 1982, Magvető, 547-549. p.
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s emiatt a zsidó ortodoxia és neológia egyként kárhoztatta őt. Jászi csak az emigrációban 
ébredt rá arra, hogy Magyarországon ezt a feladatot ő -  zsidó származása okán -  nem vé
gezhette el, továbbá hogy még legközvetlenebb munkatársai és követői is tőle eltérően gon
dolkodtak erről a kérdésről. Már az 1910-es évek legelején pontosan érzékelte azokat az 
egyre szaporodó támadásokat, amelyek intellektuális-politikai mozgalmukat azzal akarták 
diszkreditálni, hogy a formálódó polgári radikalizmust autochton zsidó mozgalomként ér
telmezték, amely ’zsidó szellemmel itatja át a magyar szabadkőművességet, a radikalizmust 
és a szocializmust’, s célja a tradicionális magyar történelmi osztályok megbuktatása s a 
’zsidó uralom végleges megalapítása’. Jászi megpróbált védekezni ezek ellen a vádak ellen. 
Elfogadta, hogy a radikális politikusok között nagy számban vannak zsidó származású és 
zsidó vallású emberek, de -  érvelt -  a történelmi pártokban, elsősorban a Tisza-féle konzer
vatív politikai mozgalomban még ennél is nagyobb számban találhatók. Ezek közé sorolta 
Jászi mindazokat, akik támogatták a ’magyar osztályuralmat’, elsősorban tehát a banktőke, 
a földbirtokosok és a földbérlők rétegét sorolta ide. De nem feledkezett meg a szabad fog
lalkozásúaknál, azaz a szellemi élet zsidóiról sem. „Ezek is a legújabb időkig -  mint írja -  jó 
nemzeti zsidók voltak. Majdnem mind a magyar osztályuralom árnyékában húzódtak meg, 
sőt legelöl mentek a hazafiságtól csak úgy csepegő, a nemzetiségeket üldöző, a grófokat 
magasztaló, a valláserkölcsöt hirdető ideológia nevében. Az egyetemekre, az Akadémiába 
került zsidók, csaknem kivétel nélkül, túlszárnyalták kenyéradóikat a szittya erények kul
tuszában, úgyannyira, hogy majdnem minden grófnak megvan a maga engedelmes, toll
forgató, beszédkészítő házi zsidaja. Ami pedig a sajtót illeti, még manapság is a reakciós 
újságokat nagyrészt ilyen hazafias, valláserkölcsös zsidók szerkesztik és igazgatják.”84 Jászi 
nem vette észre, hogy ez az érvelés nem győzi meg az intranzigens magyar antiszemitákat, 
őket a tények ugyanis aligha befolyásolják, sőt ez az érvelés csak olajat öntött a tűzre. Bár 
nem zárható ki, hogy a polgári radikálisok között voltak olyanok, akik -  tudatosan vagy 
tudat alatt -  zsidó politikai célokat követtek, de bizonyosan állíthatjuk, hogy a mozgalom 
kétségbevonhatatlan vezére és irányítója Jászi Oszkár nem tartozott ezek közé. Őt ugyanis 
tagadhatatlanul csak és kizárólag egyetemes célok, s nem az általa parciálisnak vélt zsidó 
érdekek mozgatták. Ebben az esetben is Jászi Oszkár tiszta és ideális eszmei-politikai céljai 
fényévekre kerültek a magyar valóságtól, függetlenül attól, hogy egyetértünk-e szocializ
musra és újfajta hazafiságra épülő eszmei-politikai víziójával vagy sem.

Jászi a zsidókérdésre adott válasza tehát klasszikusan felvilágosult, racionális és optimista 
válasz, de mindenekelőtt szélsőségesen asszimilációpárti megközelítés. Elismerte ugyanis, 
hogy létezhet még a múltból itt ragadt maradi, fanatikus vallásos zsidó réteg, a régi uzso
rástevékenységgel együtt, de mindezt a múlt rekvizitumának tartotta, s szerinte ez a réteg 
csak ott maradt meg, ahol a jogegyenlőség még nem elég erős, s ahol a beolvadás nem elég 
gyors. „Ők azok -  írja nem éppen nagy megértésről tanúskodva - , akik Tiszával és Appo- 
nyival szövetkeznek a felekezeti oktatás, a valláserkölcsi nevelés védelmére. Ők azok, akik 
az agráriusokkal együtt harcolnak minden uzsora legmélyebb gyökerének, az extenzív lati- 
fundiális gazdálkodásnak fenntartása érdekében. Ők azok, akik a népjogok kiterjesztésének 
megakadályozásával lehetetlenné teszik, hogy a nép szervezze magát minden elnyomás és

84 Jászi Oszkár: Zsidó-politika. Világ, 1911. ápr. 30. 2. p.
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kizsákmányolás ellen.”85 Jászi folyamatosan gettólakókról és arrivista zsidóságról értekezett. 
Sajátos szótárában az első kategória az ortodox zsidókat jelentette, velük azonban Jászi nem 
sokat foglalkozott, ugyanis en bloc történelmi anakronizmusnak tartotta őket, s magától 
értetődőnek tekintette fokozatos eltűnésüket. A második kategória a Jászi-szótárban a neo
lóg zsidóságot jelentette. Bár nem ellenezte a neológ zsidó ideológia bizonyos pontjait, ne
vezetesen, az emancipációs törekvéseket és az asszimilációt, de ő messze túlment ezeken 
a célkitűzéseken: a jogegyenlőség demokratikus -  tehát nem csak zsidó -  kiterjesztését 
óhajtotta, másrészt küzdött a felekezeti szellem és a kizsákmányolás ellen. A magyar neo- 
lógia számára azonban a polgári radikális program az önfeladást jelentette volna, hiszen 
megfosztotta volna a hitközségeket létalapjuktól, de ami még ennél is súlyosabb: a neológ 
izraelita vallástól, tehát éppen attól a konstruált identitástól, amelyet a neológia nem kis har
cok árán alakított ki magának. A polgári radikálisok és a magyar neológia programja tehát 
ebből a szempontból diametrálisan eltértek egymástól. A neológia alkalmazkodott a tör
ténelmi Magyarországhoz és az új korszak kihívásaihoz, s ehhez hozzáigazította vallását. 
Az ő programjukat tehát úgy lehetne összefoglalni, hogy teljes asszimiláció a tradicionális 
magyarsághoz a megreformált izraelita vallás fenntartásával. Ezzel szemben Jásziéké gyö
keresen eltért ettől: totális szembenállás a történelmi osztályokkal, a demokratikus jogok 
kiterjesztése, szövetség a parasztsággal és a munkásosztállyal és annak pártjaival, továbbá 
a nemzetiségekkel, továbbá harcos ateista propaganda, végül mindezek eredményeképpen 
egy új típusú hazaíiság megteremtése. Jászi tehát az általános választójogtól, az állami, feleke
zet nélküli népiskolától, a hitbizományok eltörlésétől, a szekularizációtól, az önkormányzati 
élet fejlesztésétől, a progresszív adótól, a nemzetiségi béke helyreállításától, a szövetkezeti 
parasztbirtokok létesítésétől, továbbá az uzsorakapitalizmus eltörlésétől várta a zsidó szel
lem eltűnését, s kárhoztatta a magyarországi zsidóság többségét -  mind az ortodoxokat, 
mind pedig a neológokat -  azért, hogy ragaszkodtak bizonyos anakronisztikus szellemi
vallási tradíciókhoz. Jászi ezzel a felfogásával azonban csak azt érte el, hogy szembekerült 
mind az ortodox, mind pedig a hazai neológ zsidósággal, magyarul a hazai zsidóság döntő 
többségével. De ki maradt akkor a Jászi-féle radikális mozgalom számára? Mint ahogy azt 
a fentiekben megállapítottuk, Jászi nem a hazai zsidóság tömegeire számított, de az 1906-os 
szakítás után a tradicionális magyar középosztályi és értelmiségi rétegek bizalmatlansággal 
tekintettek a polgári radikálisokra. Olyan idegennek érezték ezeket az elveket, hogy döntő 
többségük még csak megfontolásra sem méltatta Jászi ideáit, s rövidre zárva a folyamatokat 
egyszerűen zsidó praktikáról vagy a nemzetiségekkel kokettáló hazaárulásról szónokoltak. 
S önvédelmi, nemzetpolitikai okokra hivatkozva, vagy egyszerűen csak magyar patópálos 
mentalitás miatt azokat a pontokat is elutasították, amelyek problematikus voltát (nemze
tiségi kérdés, választójog kiterjesztése, választási rendszer reformja stb.) csak a vak nem 
látta. De Jászi 1911-ben még a zsidósággal kapcsolatban is optimistán ítélte meg a helyze
tet: „Csak egy gyönge, modern, becsületes polgári rétege van már -  mint írja -  a magyar 
zsidóságnak, mely átlátta, hogy az ő helye azok táborában van, kik a jobbágyfelszabadítás 
és a zsidó emancipáció művét akarják folytatni, nem pedig a föld- és a bankuzsorások so
raiban.”86 S éppen ennek a számát tekintve kicsiny, de intellektuális súlyát figyelembe véve

85 Uo. 3. p.
86 Uo.
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nem jelentéktelen csoportnak az elvesztése okozott Jászi számára igazi traumát és soha be 
nem hegedő sebeket 1918-1919 fordulóján. Amikor is ez a zsidó vallással és tradíciókkal 
régen nem törődő réteg behódolt a kommunizmus ideológiájának, s jelentős mértékben 
fenntartója lett az úgynevezett proletárdiktatúrának és a vörös terrornak. Ez a probléma 
Jászit még a második világháború alatt is kínozta. 1944-ben ugyanis a következőket írta 
Kolnai Aurélnak: „A faj egy igen mély és nélkülözhetetlen kategória. A magyar forradal
mat az tette tönkre, hogy jórészt idegen fajú emberek csinálták. Az ellenkező volt az elő
nye a Masaryk forradalmának. Gyakran jutott az eszembe: ha mint egy tiszai kubikos fia 
születtem volna -  persze caeteris paribus, ami magában véve abszurdum -, talán meg tud
tam volna menteni Magyarországot.”87 Ez persze ismét csak jellegzetesen jászista illúzió: 
a nemzetállamok kialakulását és a birodalmak feloszlását aligha lehetett volna felvilágosult 
és demokratikus jogkiterjesztő politikával megakadályozni. S ezt később a saját bőrén is 
megtapasztalhatta a románokkal folytatott aradi tárgyalásain.88

Jászi sokáig nem számolt a harmadik zsidó irányzattal, a cionizmussal. Az 1910-es évek 
elején, tehát amikor a Nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés című munkáját 
írta, fel sem vetődött számára az a lehetőség, hogy a zsidóságot ne itt ragadt anakronizmus
nak (ortodoxok) vagy ’ipari, kereskedelmi és banklovagoknak’ (neológok) lássa, hanem egy
szerűen nemzetiségnek. Amikor Jászi a cionizmusról írt vagy beszélt, legtöbbször a fanatikus 
zsidó nacionalizmus értelemben használja a kifejezést, tehát azt aligha helyeselhette.

1917-ben az általa megfogalmazott Huszadik Század-körkérdésre adott válaszában még 
megoldhatónak látta a hazai zsidókérdést. Egyrészt úgy vélte, hogy Magyarország általános 
demokratizálódása és indusztrializálódása megnyitja majd a mobilizációs szelepeket, „s így 
lehetővé teszi, hogy az ősi reservoir, a nemzetnek ez a kiapadhatatlan erkölcsi kincsesbányája 
minél több s minél kiválóbb parasztivadékot vigyen be a szellemi erők küzdőterére, s ezál
tal csökkentse a zsidóságnak anormális arányszámát némely szellemi foglalkozásban”.89 Ez 
a nagymérvű társadalmi mobilitás -  mondja Jászi -  megteremti majd a ’törzsökös városi 
kultúrát’, s ’földszagú, bodenständig’ falusi értékeket visz majd ebbe a kultúrába. S mindez 
csökkenteni fogja a zsidókérdés intenzitását. Másrészt a zsidókérdés élességét mérsékel
ni fogja a szükségszerűen előrehaladó asszimiláció is, a gettó végleges felszámolása. Jászi 
megoldása aligha tetszhetett mindazoknak -  legyenek azok hászídok, ortodoxok, neológok 
vagy cionisták - , akik valamilyen formában fenn kívánták tartani a zsidó vallási és szellemi 
tradíciókat, hiszen véleménye szerint a zsidóság számára éppen e tradíciók elhagyása tette 
volna lehetővé, hogy bekapcsolódhassanak ’az európai élet közös szociális, metafizikai és

87 Jászi Oszkár levele Kolnai Aurélhoz. 1944. márc. 14. Világosság, 1997. 5-6. sz. 106-107. p.
88 Lásd Jászi Oszkár: Visszaemlékezés a román nemzeti komitévalfolytatott aradi tárgyalásaimra. Cluj-Ko- 

lozsvár, 1921, Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság. Kísértetiesen hasonló történet zajlott 
le ekkor Jászi és a román tárgyalófelek között, mint négy-öt évvel korábban Ady és Goga Octavian kö
zött. A vitát Goga lapja, a Luceafárul 1914-ben a következő módon zárta le: „S neked, aki hódolni tudsz 
láncú emlékének, meg kell értened, hogy a sasból nem lesz veréb, hogy a népek közötti »béke« nem 
jegyzőkönyvekben és nem zöld asztalnál kötött egyezségekben valósul meg. A nép, a román parasztság 
sohasem álmodozik »békéről«. A nép véres verejtékkel dolgozik és vár... El tudod képzelni, mire vár. Ti 
csak szövögessétek a magatok jövőjét. Mi is megszőjük a magunkét, nélkületek, sőt ellenetek is.” AEÖPM 
11. köt. 283. p.

89 A zsidókérdés Magyarországon. Huszadik Század, 1917. 2. köt. 99. p.
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filozofikus atmoszférájába’. Jászi megoldási javaslata tehát hasonló volt a nemzetiségi kér
déshez, azaz a racionálisan eltervezett és professzionálisan kivitelezett demokratikus át
alakulás, a közigazgatási, az oktatási stb. reformok bevezetése önmagában megoldja majd 
a kérdést. E reformok következménye -  érvelt Jászi -  nem lehet majd más, mint a nagyobb 
asszimilációs hajlandóság. S mint ahogy a nemzetiségi kérdés esetében, úgy itt is kiderült, 
hogy elképzelése semmi egyéb nem volt, mint naiv értelmiségi illúzió.

A kommunista forradalom összeomlása után írt Magyar kálvária -  magyar föltáma
dás című művében azt írta, hogy ez volt a világtörténelem első olyan forradalma, ami
kor „a zsidóság minden fék és korlát nélkül érvényesülhetett, tehát szabadon fejthette ki 
a benne évszázadokon át szunnyadó erőket és tendenciákat”.90 A bolsevista léleknek Jászi 
szerint három jellemvonása van: intellektuális szempontból a kikerülhetetlen és kataszt
rofális összeomlás dogmatikus hite, erkölcsi szempontból minden morális fék elvesztése, 
politikai szempontból pedig az erőszak- és terrorkultusz. Ehhez járult még a magyar pro
letárdiktatúrában a tradicionális, falusi világ ösztönös gyűlölete és lenézése. „A paraszt 
számukra -  mint írja -  a butaságot és a reakciót jelentette, akivel szemben a legfiatalabb és 
leghosszabb hajú propagandista gyermek is azt a megvetést és lenézést érezte, mint az átlag 
amerikai a négerrel szemben.”91 S Jászi ekkor úgy látta, hogy ez a racionalista és amoralista 
bolsevista lelki típus „a zsidóság faji vagy történelmileg kifejlett átlagtípusával szembetűnő 
hasonlóságokat mutat: az ösztönélettől és a természettől való elváltság, a tradíciók hiánya, 
a gőgös exkluzivitás, a messianisztikus hivatás, az ellenvéleményekkel szembeni türelmet
lenség, a materialista hedonika túltengése, vagy -  a másik végleten -  a konok, keleti, az élet
től elforduló miszticizmus mindkét típusnál közös”.92 Jászi tehát a zsidóság szerepvállalását 
a proletárdiktatúrában elsősorban pszichológiai, szociálpszichológiai okokra vezette vissza. 
S talán mondani sem kell, bár ezek a fejtegetések rendkívül tetszetősek, s több ponton ma
gyarázó erejük megkérdőjelezhetetlen, ebben a formában mégis elfogadhatatlanok. Jászi 
ugyanis eltekint attól az egyszerű ténytől, hogy a magyarországi zsidóság döntő többségét 
alkotó ortodox és neológ csoportok távol álltak a bolsevizmus eszmevilágától, így a felál
lított párhuzam legfeljebb a zsidó vallástól és identitástól eltávolodott rétegre, tehát éppen 
Jászi egykori hátországára igaz, de semmiképpen sem az egész hazai zsidóságra.

Nem kevésbé problematikus Jászi másik, a Horthy-rendszer antiszemitizmusát körüljáró 
gondolatmenete sem. Jászi szerint ugyanis a Horthy-rendszer egy zavaros, parlagi atavizmus 
volt, amely csak két hevítőszerrel volt képes fennmaradni: az utódállamokkal szembeni re- 
vánssal és az antiszemitizmussal.93 „Ez az antiszemitizmus volt -  mondja Jászi -  a rendszer 
egyetlen »komoly, mély, heves erkölcsi reakciója«. És mégis ez az antiszemitizmus is hazug 
és csaló, amennyiben nem a zsidóság nagy hibáit és defektusait akarják kiküszöbölni, ha
nem azt a nyugati kultúrát és szabadságot, melyet ezek az analfabéták a zsidósággal azo
nosítottak.”94 Jászi szerint ebben a feléledő antiszemitizmusban maga a zsidóság és az egész

90 Jászi Oszkár: Magyar kálvária -  magyar föltámadás. A  két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai. 
Budapest, 1989, Magyar Hírlap, 129. p.

91 Uo. 128. p.
92 Uo. 129. p.
93 Uo. 170. p.
94 Uo. 159. p.
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magyar liberális rendszer is bűnös, amennyiben tabuvá tették az őszinte kritikát és az ön
kritikát.95 Ez a gondolatmenet Jászit időnként képtelen állításokhoz vezeti: „Vázsonyi volt az 
antiszemitizmus tulajdonképpeni apja Magyarországon, mivel a zsidóság ellen irányította 
a közgyűlöletet, részint a feudalizmust kiszolgáló elvtelen politikájával, részint a korrupt 
uzsorakapitalizmussal kötött szövetségével.”96 Ezek a csoportok Ágoston Péter elnagyolt, de 
igazságra törekvő’ könyvét, továbbá a Huszadik Század zsidókülönszámát éktelen haraggal 
fogadták, és gyűlölködő kampányt indítottak ellenük. Pedig az ő kritikájuk őszinte volt, 
s ha a zsidóság hallgatott volna rájuk, talán nem következett volna be a tragédia. De a zsi
dóságot -  mint írja -  nem volt szabad sem bírálni, sem pedig figyelmeztetni. „Aki például 
megállapította a magyar zsidóság számbeli túltengését a szellemi élet vezető pozícióiban, 
mely éppen nem felelt meg sem országos átlagszámának, sem szellemi-erkölcsi fajsúlyának, 
aki megjegyezte, hogy a zsidóság túlzott érvényesülése gyakran nem magasabb intelligen
ciát, csak tekintetnélkülibb könyököt és vastagabb arcbőrt jelent, aki analizálni merte azo
kat a káros tulajdonságokat, melyeket az évszázados gettó fejlesztett ki a zsidóságban, aki 
utalni bátorkodott arra, hogy idegen uzsorásoknak beözönlő csapatai mily veszedelmesek 
az egyszerű falusi kultúrákra nézve, aki kritizálni merészelte a budapesti metropolisz zsidó 
intellektuel szellemi életének számos ízléstelenségét és ripők amoralizmusát”, azt műveletlen 
antiszemitának bélyegezték, és azt „az egész sajtó lehurrogta, sőt lehetetlenné tette”.97 Jászi 
szerint a zsidókérdés lényege abban áll, hogy „a magyar nép óriási kulturális elmaradottsá
ga, teljes gazdasági és politikai szervezetlensége folytán egyetlen téren sem érvényesül oly 
mértékben, mint az a benne szunnyadó hatalmas szellemi és erkölcsi erőknek megfelelne”.98

Jászi tehát az antiszemitizmus leküzdését a magyar nép felemelésében és megerősíté
sében, továbbá a parazita zsidóságnak a visszaszorításában látta. S a visszaszorítás módo
zatait is világosan megfogalmazta: „Nagy társadalmi átalakulásokra, s -  ami sokkal fonto
sabb -  nagy belső lelki dresszúrára és átgyúrásra lesz itt szükség, míg a magyar zsidóság 
képes lesz kiküszöbölni magából az évezredes gettóelnyomás némely szégyenletes ösztönét 
és tulajdonságát. Ezt a felszabadító munkát elsősorban magának a zsidóságnak kell végre
hajtania, mert e nélkül nincs komoly kiút az antiszemitizmus szennyes áramlataiból.”99 
A Horthy-rezsimet ebből a szempontból is hazug és képmutató rendszernek vélte, amely 
továbbra is érdekelt a latifundium és az uzsora fenntartásában, következésképpen „szük
ségszerűen lehetővé teszi Magyarországon a zsidó kapitalistáknak (az egyedül létező ka
pitalistáknak), hogy egyre nagyobb és egyre döntőbb szerepet játsszanak”.100 A rendszer 
antiszemitizmusa -  írja -  csak a szegény zsidók, továbbá az intelligencia éppen legmű
veltebb és legkulturáltabb része ellen irányul. A numerus clausust is ebből a szempontból 
bírálta, továbbá amiatt, hogy éppen a legtökéletesebben asszimiláltakat zárja ki, s ez által 
egy új nemzetiséget teremt, amit Jászi a zsidóság esetében nem tartott sem kívánatosnak, 
sem pedig lehetségesnek.

95 Jászi Oszkár: Elvi politika és reálpolitika. Bécsi Magyar Újság, 1921. nov. 24. 3. p.
96 Uo.
97Magyar kálvária... I. m. 159. p.
98 Uo. 160. p.
"H orthy zsidai. Bécsi Magyar Újság, 1921. okt. 9. 1. p.
100 Magyar kálvária... I. m. 229. p.
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Az 1930-as években, amikor Budapesten kialakult a népi-urbánus ellentét, Jászi egyértel
műen a népiek mellé állt.101 A népieket az orosz narodnyikok mérsékelt szárnyához hason
lította, s kiemelte nagybirtokellenes politikájukat, a parasztság középpontba állítását, nem 
marxista szocializmusukat, valamint magyar származásukat. Ahhoz az ekkor már fixálódó 
gondolatához, hogy politikai mozgalmat Magyarországon lehetőleg ne vezessenek zsidók 
vagy zsidó származásúak, élete végéig ragaszkodott. S ezt a nézetét a múltra vonatkoztat
va is érvényesnek érezte: „1919-ben egy másfajta lelkiségű Nagyatádi Szabó István kellett 
volna, nem egy marxista ideológus. [...] Ez a típus sajnos nem találhatott inkarnációt az 
alázatos és analfabéta paraszti tömegek és az álfüggetlenségi áfium világában” -  írja 1928- 
ban, Ha Szabó Ervin nem hal meg című cikkében.102 Ugyanezt a gondolatot magára nézve 
is elfogadta: „Ámde Veled szemben azt hiszem, hogy az új októberi szintézisnek otthon 
kell megszületni. [...] Az októberi emigráció részben meghalt, részben elaggott, részben 
bolsevizálódott. Még egy vezető bizottságot sem tudnánk összeállítani. [...] Mi sem mu
tatja jobban igazamat világosabban, mint a Te felhívásod, hogy Rusztem és én vezessük ezt 
a campagnet... Nem is szólva arról, hogy az új magyar ideológia mellett ez lehetetlen, mivel 
mi nekik ma csak »együttvéve két zsidó« vagyunk. [...] Senki mélyebben nem gyökere
zik a magyar földben és fajban, mint Te. Senkinek az élete nem volt annyira koncentrálva 
a parasztkérdésben, mint a Tied” -  írja Fényes Lászlónak 1940 januárjában.103

A polgári radikálisokhoz sok szállal kötődő Lesznai Annának (Moscovitz Amália) csak 
a kiindulópontja volt azonos Jásziéval (van zsidókérdés, a zsidó neológia és az ortodoxia 
válasza nem fogadható el, az asszimiláció csak felszínes stb.), de a válasza jelentősen eltért 
attól. Lesznai ugyanis nem hitt abban, hogy a demokrácia vagy a szocializmus megterem
tése önmagától megoldaná a problémát, mivel a zsidókérdést alapvetően lelki bajnak (’zsi
dónak lenni egy különös, betegesen izgatott idegállapotot jelent’) érzékelte, s a megoldási 
módot is máshol kereste, nevezetesen: egy újfajta gyereknevelésben. Úgy látta ugyanis, 
hogy a sikeresnek tekintett és hirdetett asszimiláció csak felszínes, a mélyben egészen más 
folyamatok zajlanak, azaz -  mint mondja -  Magyarországon a zsidónak lehetnek barátai, 
de nincs társadalmi köre, s még a társadalomba legjobban beilleszkedett zsidókat is egyfaj
ta biztonság- és stabilitáshiány jellemzi. Ezt a stabilitáshiányt a sehová nem tartozás érzése 
okozza, az tudniillik, hogy az asszimilációra vágyó zsidóknak arra kell büszkének lenniük, 
ami nem az övék, sőt meg kell tagadniuk azt a múltat, ami az egyetlen ellenszere lehetne 
a stabilitáshiánynak. Lesznai szerint ez a sajátos lelkiállapot, az azonnali valahová tartozás 
vágya okozza a törtetést, a türelmetlenséget, a szánalmas pénzhajhászást és a többi -  a kül
világ számára elfogadhatatlan -  zsidó tulajdonságot, s elsősorban emiatt alakulnak ki két 
jellegzetes zsidó típus. „A sznobok, úrutánzók, politikai műalkalmazkodók serege és a te
kintélyfitymáló, hagyománykicsinylő, minden kis konzervatív és klerikális verébre nagy for
radalmi ágyúkkal lövő, minden értékes és tiszteletre méltó tradíciót kíméletlen gyanakvás
sal és gúnnyal ostorozok csapata. Ez a kizárt, sehová sem tartozó, önérzetében megalázott 
ember két szélső attitűdje.”104 S ez a sehová sem tartozás a túlzott teoretikus gondolkodás

101 Lásd például Oscar Jászi: Feudal Agrarianism in Hungary. Foreign Affairs, 1938. 714-717. p.
102 Ha Szabó Ervin nem hal m eg... Századunk, 1928. 9. sz. 533. p.
103 Jászi Oszkár levele Fényes Lászlóhoz. 1940. jan. 28. OSZK Kézirattár, 419. fond.
104 A zsidókérdés Magyarországon. Huszadik Század, 1917. 2. köt. 105-106. p.



A RADIKÁLISOK ÉS A MAGYAR SORSKÉRDÉSEK ■ 1 9 5

kialakulásának a legfőbb oka, azaz az „a morális képesség, hogy eszméket reális életmozgató 
tényezőkké avassanak. A magyar esze a valóságból nő ki, a zsidó a valóságot akarja m int
egy az eszéből kitermelni.”105 Lesznai szerint azonban ezek nem faji tulajdonságok, hanem 
csak következményei ennek a fent jellemzett zsidó lelkiállapotnak. Lesznai egyetlen iga
zi reménye a nevelés, azaz a következő nemzedékbe vetett bizalom és hit. Meg kell szün
tetni -  mint mondja -  az elkülönített nevelési formákat, és a zsidó gyerekeket a befogadó 
társadalom szokásaira kell nevelni, azaz meg kell őket óvni a ’zsidó modortól, énekléstől, 
különcködéstől, ész- és pénzfitogtató arroganciától’, de nem szabad előlük letagadni zsidó 
származásukat. Lesznai tehát egy sajátos megoldást ajánl: tökéletesíteni az asszimilációs me
chanizmusokat, s freudi alapon tudatosítani a zsidó idegbaj eredetét. Lesznai Anna a dolog 
lényegét megértő állapotleírása után tehát valami olyan javaslat következik, amely -  s ez ma 
már világosan látszik -  ugyanolyan értelmiségi illúzió, mint Jászi Oszkáré.

Ady Endre is osztotta a polgári radikálisok illúzióit a hazai zsidóság asszimilációjának 
sikerét illetően.106 A zsidókérdéssel Ady legátfogóbban és legmélyebben minden kétséget 
kizáróan a Korrobori című cikkében foglalkozott.107 Ez a cikk azonban Adyra oly jellem
zően ’lényeglátó’, s ismeretlen mélységekbe vezet, ugyanakkor kérdőjelekkel és belső ellent
mondásokkal is bőven tarkított. Ady azzal a meglepő véleménnyel állt ugyanis elő, hogy 
atyáik nemzedéke, akik még ’így-úgy magyarok lehettek’, elfelejtették a magyarságot meg
teremteni, következésképpen magyarság már nincs is, csak úgy létezik, mint pars negativa, 
„amely avval különbözik a jól megrajzolódott fajtáktól, ami neki nincs. Egyetlenünk, ami 
a mienk és életjelünk volna, a nyelvünk is dadogó, megrekedt nyelv. Ez a nyelv olyan rég
óta készülődik, s úgy megkésett, megszédült, megbénult, hogy most már sohse készül el.”108 
Ady úgy érezte, hogy éppen őbenne ’jajveszékel az egyetlen és utolsó magyar’. „Én az én 
életemben -  mint írja sorsomban, maholnapi elnémulásomban az én kihalt fajtámnak 
a példáját sejtem, érzem. A zoon politikonnak én nemcsak társaslényi, de politikus-magyar 
igazolása vagyok. Valószínű, hogy halálos ágyamon is csak egy magyar vezércikk erejéig 
fogok belelátni a nagy Titokba. De a vezércikkemet akkor is meg fogom írni, ha csak meg 
tudom írni. Ügy látszik, hogy a magyar embernek még az sem adatott, hogy a fájdalmai 
csupán magáért fájjanak.”109 S ebbe a szétesett, s Ady szerint már nem is létező magyar tár
sadalomba vegyült el egymillió zsidó, akik „megcsinálták nekünk Budapestet, s mindazt, 
ami talán -  talán? biztosan -  nincs is, de európais és távolról mutatós? Segítségünkre jöttek 
nekünk, akik már nem vagyunk, azok, akik, mint nép, szintén nincsenek.”110

A magyarság és a zsidóság együttélését Ady egy egzotikus népszokással jellemzi. Esze
rint élt egy néptörzs Ausztráliában, amelyik kitalálta a Korroborit, egy szerelmes táncor
giát, amelyhez a nők muzsikálnak. Ez a szerelmi táncorgia azonban olyan, hogy ebbe bele 
is lehet halni. „Micsoda gyávaság volt még meg nem mondani, hogy a Korroborit űzzük, 
járjuk pár évtized óta a Duna-Tisza táján? Itt két fajtátlan s egyformán idegen fajta szeret

105 Uo. 106. p.
106 Lásd például Ady Endre: A Holnap. AEÖM 9. köt. 266-269. p.
107 Lásd AEÖPM 11. köt. 136-138. p.
108 Uo. 136. p.
109 Uo. 136-137. p.
1,0 Uo. 137. p.
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kezik egymással a Korrobori szabályai szerint. A már megcsinált kultúrák lemásolt zene
szerszámaival foglalt itt helyet a zsidóság. S mi, akik magyaroknak nevezzük magunkat, 
gyűlölve-vágyva ropjuk a szerelmi táncot. Itt, egymást fojtogatva a szerelemtől, vagy új 
népet produkálunk, vagy pedig utánunk az özönvíz. [... ] Ők, a zsidók, mint az ausztráliai 
asszonyok, kezelik a hangszereket. Mi, a pusztuló férfimédiumok, táncolunk, haraggal és 
szerelemmel, gyűlölettel és vággyal -  rogyásig. Kár, hogy kevesen vagyunk, sőt sehányan se 
vagyunk, mi, táncolok: magyarok nincsenek Magyarországon. Az már nagyon is politika 
volna, kíméletlenül megmagyarázni, mi okból nincsenek, de nincsenek. [...] Nemsokára 
ott tartunk, hogy még a Korroborit se táncolhatjuk, mulathatjuk tovább. Sváb, szepes, ru
tén s isten tudja, miféle korcs-magyarok rárohannak a magyarság nevében a muzsikálókra, 
s összetapossák a hangszereket.”111 Ady azzal fejezi be cikkét, hogy valaha azt gondolta, hogy 
Európa hanyatló kultúrái után a turáni fajták következnek, mindenekelőtt a magyarság. De 
azóta rádöbbent, hogy itt semmiből nem lesz semmi sem (ex nihilo -  nihil). Ezért már csak 
abban bizakodik, hogy talán mégis a Korrobori fogja megteremteni ezt az új népet, de -  te
szi hozzá kételkedve -  „s óh, bár jól látnék. Ez volna a mi minden dilemmánk megoldása, 
s nyilván a História remekbe készült munkája, ha igaz volna.”112

Az első felvetődő kérdés úgy hangzik, hogy Ady a Korroboriban alapvetően mást mond-e, 
mint megelőző cikkeiben, verseiben. Erre a kérdésre azt válaszolhatjuk, hogy alapvetően 
nem mond mást, ugyanazt mondja -  igaz -  végletekig kiélezve, ugyanakkor sokkal több 
kételkedéssel hangjában. Ady ugyanis a zsidóság magyarországi létezését nem átoknak, ha
nem nagy szerencsének tartotta. Úgy látta ugyanis, hogy a néhány százezres hazai zsidóság 
a kovász szerepét játszhatja, azaz elősegítheti a sokkal nehézkesebb és lassúbb magyarság 
kelesztését. Ebből következik, hogy Ady és a polgári radikálisok között nem volt alapvető 
nézetkülönbség ebben a kérdésben, hiszen ő sem beolvasztásról, hanem összeolvadásról, új 
nép születéséről vizionált. Már 1901-ben is vitriolos cikket írt például arról, hogyan is kép
zelik Mokány Berciék az összeolvadást: „1. Fenntartatik -  írja -  a régi kedvezmény, mely 
szerint a szép zsidó asszonyokkal szemben nem vagyunk antiszemiták. 2. Azok a gazdag 
zsidók, akiknek leányaik vannak, tartoznak őket elszegényedett, nyakig adósságban úszó 
kaszinó-gavallérokhoz férjhez adni. 3. Ellenben azok a gazdag zsidók, akiknek nincsenek 
leányaik, vagyonukkal egy szervezendő »Középosztály Restauráló Egyesület« pénztárát 
gyarapítják. 4. Akik kellemetlenek, azok kötelesek kivándorolni. És így tovább. így gon
dolják sokan az összeolvadást. De összeolvadni a munkában, a haladásvágyban, a közös 
célokban. Ez nem ízlik még mindig a magyar gyomornak.”113 Észrevehetünk azonban -  ár
nyalatnyi -  különbséget is a két beszédmód között. Ady egyrészt sokkal egyértelműbben 
mondta ki azt, amit a polgári radikálisok is gondoltak, de kimondani nem mertek. Ő ugyanis 
etnikai kategóriákban is leírta azt, amire gondolt. Másrészt -  szemben a radikálisok naiv 
optimizmusával -  Ady majd minden sorában érződik a bizonytalanság, a kételkedés: mi 
lesz akkor, ha nem sikerül ez az összeolvadás?

Nem kerülhetők meg azok a kérdések sem, amelyeket Bajcsy-Zsilinszky Endre és Dóczy 
Jenő fogalmazott meg, nevezetesen hogy Adyt már Nagyváradon is egy világ választotta el

111 Uo. 137-138. p.
112 Uo. 138. p.
113 Ady Endre: A hétről. In AEÖPM 2. köt. 73. p.
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a radikálisoktól, s hogy később már szívesen szabadult volna tőlük.114 Ezeket a megállapí
tásokat szóbeszéddel, kiszínezett anekdotákkal talán igen, tényekkel azonban aligha lehet
ne alátámasztani. Ady ugyanis cikkeiben (A mennyeknek országa, A zsidó pipája, Menjünk 
vissza Ázsiába!, Zsidók és hugenották, Goga Octavian vádja stb.) mindig is elítélte az antisze
mitizmust, s kiállt az üldözött zsidóság mellett.115 S utolsó publicisztikai írásában (Üdvözlet 
az Országos Polgári Radikális Párt kongresszusához -  1918. október 16.) egyértelműbben 
aligha szólhatott volna: „Minden elhatározásotok az enyém. A feudális és nacionalista bű
nöket próbáljuk expiálni! Mentsük meg a magyar népet -  hasonlóan minden magyaror
szági népet! Népek joga, népek szövetkezése jöjjön! Demokrácia jöjjön, a demokráciában 
bízom. Hitetek, erőtök, amihez újra és újra felajánlom magam, diadalmaskodni fog. Igaz 
emberség szálljon vissza a földre!”116

AZ URBÁNUSOK NEMZETSZEMLÉLETE

A magyar állam 1918-1919-es összeomlása és a magyar nemzet szétzilálódása után a pol
gári radikálisok szinte teljes vezérkara emigrációba szorult, s az itthon maradottak aligha 
gondolhattak szellemi-politikai szerepvállalásra, hiszen a magyar politika meghatározó 
erői egységesen ítélték el a radikálisok forradalmak alatti tevékenységét. Sőt, a fehérter
ror alatt fizikai létük is közvetlen veszélybe került, de a különítményesek háttérbe szoru
lása, majd a politika első vonalából történt kiiktatásuk után a magyar jobboldali politikai 
elit -  a jobboldali publicistákról már nem is beszélve -  továbbra is őket tette felelőssé, sőt 
bűnbakká az összeomlásért. De Jásziék az Osztrák-Magyar Monarchia szétbomlását és 
a trianoni katasztrófát akkor sem tudták volna előidézni, ha ezt valóban akarták volna. Já
szinak igaza van ugyanis abban, hogy a monarchiák és a birodalmak felbomlását a XX. szá
zadban már nem lehetett megakadályozni, továbbá hogy ebben a helyzetben egyszer csak 
a centrifugális erők felülkerekedtek a centripetális, azaz a birodalmakat összetartó erőkön. 
Ebben a légkörben érthető módon az itthoni polgári radikálisok maroknyi csoportja (Braun 
Róbert, Csécsy Imre, Farkas Geiza, Gönczi Jenő, Hatvány Lajos, Kecskeméti György, Sós 
Aladár stb.) politikai és intellektuális szempontból egyaránt háttérbe szorult. Csak 1926- 
ban -  miután első lapalapítási próbálkozásaikat többször meghiúsították -  sikerült például 
a Huszadik Század szellemét folytatni szándékozó Századunk című lapot elindítaniuk. Az 
1920-as évek végén, az 1930-as évek elején a magyar baloldal táborában azonban már egy 
új nemzedék lépett a színre, s egyre inkább ők határozták meg a baloldali közbeszédet, 
s nem az itthon maradott vagy emigrációba szorult polgári radikálisok. Ezek a -  jórészt 
zsidó származású -  fiatalok vállalták ugyan apáik örökségét, de köztük és elődeik nemze
déke között egy sor nem is jelentéktelen ügyben fontos különbségeket láthatunk. Mivel ez 
az új generáció vette át a polgári lapok egy részének szellemi irányítását, az idősebb polgári

114 Dóczy Jenő: Ady és a zsidóság. Magyarság, 1925. dec. 6. 5. p., valamint Zsilinszky Endre: Pro vagy cont
ra Ady? Szózat, 1921. júl. 3. 6. p. és Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre: A magyar Ady. Magyarság, 1927. jún.
2 6 .  1 - 2 .  p .

115 A cikkeket lásd Fehér Dezső szerk.: Ady Endre a zsidóságról. Nagyvárad, 1919, Nagyváradi Napló; illetve 
AEÖPM passim.

n6AEÖPM 11. köt. 151. p.
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radikálisok -  mivel a jobboldal feléjük továbbra is hermenetikusan zárt -  szükségszerűen 
olvadtak be az urbánusok csoportjába.

Ez a feltörekvő fiatal liberális, szocialista, szociáldemokrata, polgári radikális és hu
manista nemzedék (Faragó László, Fejtő Ferenc, Gáspár Zoltán, Hevesi András, Horváth 
Zoltán, Ignotus Pál, Kecskeméti György, K. Havas Géza, Németh Andor, Zsolt Béla és 
mások) alkotta tehát a magvát annak a szellemi-politikai csoportosulásnak, amelyet már 
a kortársak is az urbánus jelzővel illettek, s amely a XX. században a húszas évek legvégétől, 
a harmincas évek elejétől vívta -  következményeiben máig ható -  irodalmi, intellektuális és 
politikai küzdelmeit a status quo ellen ugyancsak fellázadt, de tőlük merőben más politikai 
ideákat követő népi írókkal.117 A régi polgári radikálisokat és a fiatal urbánus nemzedéket 
összekötötte a Horthy-rendszer totális elutasítása, a polgári kultúra és a háttérbe szorult 
liberalizmus védelme, az 1920-as évek végére csituló, de az 1930-as évek közepétől ismét 
meglóduló magyar antiszemitizmus elleni küzdelem, végül pedig az uj hangú’ magyar fia
talokkal, azaz a népiekkel szembeni gyanakvás és politikai-szellemi csatározás. Nem hall
gatható el azonban, hogy ez utóbbi kérdésben a polgári radikálisok kétségbevonhatatlan 
vezére, Jászi Oszkár szembekerült egykori híveivel és a fiatal urbánusokkal. Jászi ugyan
is -  m int azt az előbbiekben láthattuk -  egyértelműen a népiek mellé állt, s éles szavakkal 
utasította el Ignotus Pál vagy Zsolt Béla kirohanásait, s ugyancsak könyörtelenül bírálta 
az urbánusok egyikének-másikának a bolsevizmus felé nem eléggé zárt gondolkodását. 
A polgári radikálisok itthon maradt másik vezetője, Csécsy Imre is Jászihoz hasonlóan 
gondolkodott ebben a kérdésben. Bár Csécsy a maga helyét az urbánusok között találta 
meg, de őt is taszította -  mint mondja -  az a gettómentalitás, az Ignotus-Hatvany-féle 
gettószellem’, amelyet körükben tapasztalt. Csécsy mély érdeklődéssel figyelte a népi írók 
mozgolódását, a népi irodalom megszületését, s a Századunkban lehetőséget adott nekik 
(Veres Péter, Erdei Ferenc stb.) a megszólalásra. „Hosszan magyarázták nekem -  írja fel
háborodottan Jászinak - , hogy Féja Géza, Kovács Imre, Szabó Zoltán és a többiek tehet
ségtelen senkik, könyveik tele vannak tévedésekkel és ostobaságokkal, nem tudnak írni stb. 
stb. Én ezeket a vádakat igazságtalannak tartom. Kétségtelen, hogy ezeknek az embereknek 
sok hibájuk van, nem is tanultak eleget, de viszont történelmi érdemük, hogy egy elpos
ványosodott korban fel tudták rázni a közvéleményt, bedobván a saját, sokszor valóban 
naiv fogalmazásukban újra azt a problémát, amelyet a Te nemzedéked annak idején sokkal 
magasabb színvonalon vetett fel, de amelynek az óta, sajnos, a mi körünkben számottevő 
újabb felvezetője nem akadt. Ezek az emberek könyveket írtak a magyar paraszt sorsá
ról, könyveikkel óriási hatást értek el, büntetéseket kaptak. Néhány tárgyi tévedésük vagy 
olykor fellengzős stílusuk szerintem nem elég ok arra, hogy támadjuk őket. Ellenkezőleg:

117 Az urbánus mozgalom indulásának időpontja máig vitatott kérdés az irodalomtörténetben. Komlós Ala
dár 1933-at, tehát Illyés Gyula Pusztulás című cikkének megjelenési évét (Mikor kezdődött a szakadás? 
Irodalomtörténet, 1970. 3. sz. 644-645. p.), Vas István szintén 1933-at (Mért vijjog a saskeselyű? 1. köt. 
Budapest, 1981, Szépirodalmi Könyvkiadó, 106-139. p.), Ignotus Pál (Elvek, frontok, nemzedékek. Iro
dalomtörténet, 1970. 3. sz. 633-643. p.) és Borbándi Gyula (A magyar népi mozgalom. A harmadik re
formnemzedék. Budapest, 1989, Püski, 128-129. p.) 1928-1929-et, végül Lackó Miklós (A nemzedéki 
tömörülésről és szakadásról. A népi mozgalom kezdetei. In uő: Válságok- választások. Történeti tanul
mányok a két háború közötti Magyarországról. Budapest, 1975, Gondolat, 46-47. p.) 1934-et jelöli meg 
a vita kirobbanásának időpontjaként.
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barátsággal kell hozzájuk közeledni, meg kell próbálni nevelni őket.”118 A népi mozgalom 
képviselőivel (Illyés, Kovács Imre, Féja Géza) fenntartott barátsága miatt az urbánusok 
egyik szellemi vezére, Gáspár Zoltán meg is szakította Csécsyvel a kapcsolatot. 1939-ben 
Csécsy úgy látta, hogy a radikálisok legfőbb célkitűzései az akkori politikai helyzetben és 
keretek között megvalósíthatatlanok, következésképpen a nácizmus, valamint a hazai svá
bok szervezkedése ellen csak a magyar középosztály tehet valamit. Ezért 1939-ben csatla
kozott a törzsökös mozgalomhoz, s ő készítette a mozgalom kiáltványát Programtervezet 
a törzsökös mozgalom számára címmel, amely elsősorban németellenes, de zsidóellenes 
éllel is íródott, s amely megfogalmazta a Magyarország a magyaroké elvet. Nem feledkez
hetünk meg azonban arról sem, hogy ennek a programnak ekkor határozottan nemzetvédő 
funkciója volt. S ekkor írja meg A magyar Gironde vagy jótanács a jobboldalnak című cik
két is, amelyben a mérsékelt jobboldal és a mérsékelt baloldal összefogását hirdette, amely 
létrehozhatná Magyarországon a demokráciát, mégpedig olyan demokráciát, amely „nem 
egyszerűen tömeguralmat jelent, még kevésbé a csőcselék felelőtlen tobzódását, legkevés
bé a kapitalizmusnak, vagyis mai köznyelven a zsidóságnak uralmát, hanem a szellemi és 
politikai szabadság légkörében kiválogatódó -  bármilyen rendű és fajú, főképpen pedig 
bármilyen »oldali« -  jóhiszeműek és értelmesek, vagyis a valódi elit országlását”.119 De 
Jászi és Csécsy ezekben a kérdésekben képtelen volt meggyőzni az urbánusok többségét. 
Jászi szellemi elszigetelődéséhez tehát nemcsak a magyar jobboldal egységes elutasítása és 
a felé áradó leplezetlen gyűlölet, hanem az átalakult magyar baloldal kritikus viszonyulá
sa, továbbá a szociáldemokraták hallgatása is nagymértékben hozzájárult, a kommunisták 
kiátkozásáról már nem is beszélve.

A népi-urbánus vita valóban alapvető és lényegbevágó ügyekről, nevezetesen Magyaror
szág jelenének és jövőjének égető kérdéseiről szólt (város és vidék ellentéte; demokrácia vagy 
diktatúra; egyéni szabadság vagy szociális felszabadulás; az egyke és a magyarság pusztulása; 
a fasizmus és a bolsevizmus megítélése; a marxizmushoz való viszony; a nagytőke, az ipari 
munkásság és a parasztság helyzete stb.), pontosabban: szólt volna. Ezeket az intellektuális 
és politikai kérdéseket azonban át- meg átszőtte a két világháború közötti magyar szellemi 
élet rákfenéje a zsidókérdés. A zsidókérdés, s nem a fenti politikai-ideológiai kérdések miatt 
mérgesedett el ugyanis ez a máig ható és áldatlan vita az 1930-1940-es években. A múltról, 
a jelenről és -  leginkább -  a jövőről folytatott intellektuális polémia ugyanis szükségszerű 
minden nemzet életében. Magyarországon azonban a politikai disputa rövidesen marako
dássá, majd tollal vívott háborúvá, végül pedig egzisztenciális létkérdéssé változott, s ebből 
az áldatlan csatározásból a magyar értelmiség derékhada azóta sem tudott kikeveredni. Az 
elhangzott és kétségkívül félreérthető, pocsék mondatok és jelzők (’rosszul ismeri a Shylo- 
ckot, aki azt hiszi, hogy őt más, mint a font hús megnyugtatja’ -  Németh László; ’a népiek 
a frígiai sapkát tányérsapkára cserélték -  Ignotus Pál; ’Németh László a szellemi élet kü
lönítményese’ -  Hatvány Lajos; ’le kellene leplezni a Harmadik Oldal egész eszmetárának 
hitványságát és zavarosságát’ -  Ignotus Pál; ’egy helyre szorított és képességei és problémái 
irányában bontakozó magyar zsidó irodalom: szerencse -  egy ránk burjánzó, bennünket is

118 Csécsy Imre levele Jászi Oszkárhoz, 1939. aug. 5. In Bán D. András: Kelet és Nyugat határán. Csécsy Imre 
levelezéséből. Aetas, 1988. 1. sz. 57. p.

119 Csécsy Imre: A magyar Gironde vagy jótanács a jobboldalnak. Századunk, 1939. 11. p.
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elhamisító zsidó magyar irodalom: csapás’ -  Németh László; ’gyanús nekem a méhmagzat, ki 
még nem tudja, hogy fiú lesz-e vagy leány, de már tudja, hogy őnagyméltósága a hivatalban 
mikor fogad’ -  Ignotus Pál; ’a fajtiszta reformnemzedék értelmiségi tagjai alighanem úgy 
képzelték, hogy a reformkormány nekik faji tisztaságuk s némi faji üldözés fejében refor
mokat fog nyújtani’ -  Hatvány Lajos; ’Illyés Gyula, aki Gömbös Gyula és Imrédy Béla kul- 
túrcsatlósa volt, aki erkölcsi és anyagi haszonélvezője volt nem is a kultúrcsibészség, hanem 
a kultúraellenes banditizmus tízéves rendszerének’ -  Zsolt Béla; ’mindig feltűnt népieink- 
ben, hogy legalább oly ügyesek, amily zavarosak’ -  Fejtő Ferenc, ’Veres Péter javíthatatlan 
következetességgel ragaszkodik az Egyedül vagyunkban lefektetett eszméihez’ -  Zsolt Béla 
stb.) egyszerre csak önálló életet kezdtek élni, s a vita már egyre kevésbé szólt a tényleges 
tárgyról, nevezetesen Magyarország sorskérdéseiről, hanem mindinkább ezekről a valóban 
megbocsáthatatlan mondatokról és minősítésekről. A népiek és az urbánusok szociológia 
háttere között valóban jelentős különbség húzódott, politikai-világnézeti elveik nagymér
tékben eltértek egymástól, Magyarország jövőjét csakugyan másképp képzelték el, mégis 
alig volt Magyarországon politikai-szellemi disputa, amely oly mértékben a félreértésekről 
szólt, mint ez. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy amit ebben a vitában félre lehetett érteni, 
azt félre is értették, s félreértik ma is.

Túl ezeken a mondatokon és metaforákon valójában előítéletekről, feltételezésekről, gya- 
núsítgatásokról, rosszindulatú sejtetésekről, de legfőképpen rossz időben elővett és egyéb
ként is nehezen megvitatható identitáskérdésekről van szó. Bár az urbánusok ténylegesen 
létező csoportot alkottak, mégis túlzás lenne egységes urbánus ideológiáról beszélni, s még 
nagyobb vétek lenne ezt valamiféle liberalizmussal azonosítani. A lazán összetartozó urbá
nus csapat csoportképződéséhez ugyanis nagyban hozzájárult a Horthy-rendszer hivata
losságainak feléjük áradó ellenszenve, hogy ne mondjam gyűlölete, de még inkább a népi 
írókkal szemben érzett idegenkedésük és egyértelmű elutasításuk. A mozgalom ideológiai 
spektruma meglehetősen széles volt, a klasszikus liberalizmustól a szociáldemokrácián ke
resztül -  Jászi Oszkár szavával -  a fiatal bolsevizáló lelkekig terjedt, s a marxizmus erőtelje
sen befolyást gyakorolt a kör talán valamennyi tagjára -  József Attilát is beleértve. Az urbá
nusok döntő többségének ideológiai felfogása sok ponton különbözött a klasszikus liberális 
nézetektől, társadalomfelfogásuk határozottan baloldali színezetet kapott, azaz mindig volt 
ezeknek a nézeteknek egyfajta szocialisztikus, kapitalizmusellenes vagy csak a kapitalizmus 
intézményeire kritikával tekintő vonása, citoyent védő, de a burzsoát támadó éle. A fő ideo
lógiai problémájukat úgy lehetne megfogalmazni, hogy hogyan is lehetne liberálissá tenni 
a szocializmust, és szociálissá -  pontosabban szocialistává -  a liberalizmust. Az urbánusok 
nagy része ezen a -  véleményem szerint -  megoldhatatlan ideológiai dilemmán vérzett el. 
Ez az urbánus hagyomány egyébként mind a mai napig kitapintható a magyar liberalizmus 
történetében. Legtöbben tehát -  ahogy azt Ignotus Pál pontosan megfogalmazta -  a szabad
elvű szocializmus’ ilyen vagy olyan válfaját hirdették. A XX. században a harmincas évek 
legvégére, a negyvenes évek elejére azonban ebben az ideológiai színképben már egyre ke
vésbé uralkodott a vörös és a rózsaszín, ezek helyét fokozatosan -  már csak puszta önvé
delemből is -  valóban az alapvető liberális és polgári értékek védelme foglalta el, továbbá 
a negyvenes évek elejére ez a harc egyre inkább utóvédharccá vált.

A máig tartó a népi-urbánus vita tehát azért tűnik megfejthetetlennek, mert valójában 
nem politikai, társadalmi vagy kulturális kérdések állnak a középpontjában, hanem a leg-
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mélyén nehezen értelmezhető és kibogozható identitásproblémák húzódtak. Hiába állítot
ták ugyanis az urbánusok, hogy számukra a magyarországi zsidókérdés nem létezik, de 
a közeg, a külvilág, azaz a politizáló közvélemény jobboldali és népi szárnya folyamatosan 
arra kényszeríttette őket, hogy akarva-alkaratlanul színt valljanak, hogy megfogalmazzák 
saját ezzel kapcsolatos álláspontjukat. S így lett a letagadott, elutasított, sőt nem létezőnek 
nyilvánított kérdésből véresen komoly intellektuális csatározás, majd háború. Az urbánu
sok számára a zsidókérdés tehát nem egyike volt a válaszra váró társadalmi kérdéseknek, 
hanem sokszor maga a probléma, azaz mélyen személyes ügy, a legmélyebb identitáskeresés 
és identitásmeghatározás kérdése.

Hatvány Lajos és Ignotus Pál példáján pontosan érzékelhetjük, ha teljes mértékben meg 
nem is érthetjük, hogy miről is van szó. Két ember, két korszak, kétféle szocializáció és tár
sadalmi környezet, de -  mint látni fogjuk -  a probléma lényege, s a kihívásra adott válaszok 
között alig van különbség.

Hatvány Lajos az összeomlás előtt szélsőséges asszimilációs nézeteket vallott. Hatvány 
ugyanis úgy látta, hogy végső soron Hardennek (’ha az ember bálba megy, frakkot ölt!’) 
volt igaza, azaz alkalmazkodni és asszimilálódni kell. Szerinte a magyar zsidóság feladata 
a ’testi és a lelki kaftán levetése’, magyarul: a feltételek nélküli beolvadás, a zsidó identitás 
teljes feladása. „Frakkot kell gyerekeitekre ölteni -  mondja sorstársainak -, zsidaim, bizony 
frakkot, hogy megnyíljanak előttük a csukott ajtók, és akadálytalanul vehessenek részt az 
emberiség minden munkájában. [...] Minden felvilágosult zsidó apának az a kötelessége, 
hogy keresztény gyermeket neveljen.”120 Hatvány szerint Renan tévedett, amikor arról érte
kezett, hogy a zsidóság hivatása a monoteizmus elterjesztésével végső soron befejeződött. 
Szerinte ugyanis a zsidóságnak ’nincs, nem is volt, nem is lesz soha’ semmilyen különleges 
hivatása. Ha pedig a zsidóságnak nincs semmiféle kitüntetett hivatása, akkor már maga 
a zsidó lét is merő anakronizmus. A népek ugyanis -  legalábbis Hatvány szerint -  vakok, 
buták és gonoszok, következésképpen az antiszemitizmus ősbutaságával nem érdemes 
küzdeni, egyszerűbb félreállni, s a vegyes házasságok útján minél gyorsabban beolvadni, 
hogy a ’keresztényekkel szemben meg nem védhető zsidó faji jelleg’ minél hamarább el
tűnjön. Hatvány egyetértett szellemi harcostársával, Ignotussal, aki szerint a zsidók azzal 
szüntethetik meg elsősorban a zsidókérdést, ha nem apáikhoz hasonló óvatossággal köze
lítenek a politikához, hanem ’végletesen, elszántan, áldozatkészen és radikálisan’ politizál
nak, s akkor majd a radikális zsidónak meglehet „az a megnyugvása, hogy igen hazafias és 
életbevágóan magyar dolgot cselekszik.”121 Csakhogy sem Hatvány, sem pedig Ignotus nem 
vették észre, hogy a magyar politizáló közvélemény gyökeresen másképp érzékelte a dol
got. Pontosan a fordítottja történt ugyanis annak, amit Hatvanyék elképzeltek. A politizáló 
magyar közvélemény döntő többségének szemében ugyanis a radikális politika (szociál
demokrácia, kommunizmus, polgári radikalizmus) képviselete nem úgy jelent meg, mint 
a hazai zsidóság teljes asszimilációjához vezető átmenet, s végképp nem úgy, mint Ma
gyarország szükségszerű útja, tehát mint valami ’hazafias és életbevágóan magyar’ dolog, 
hanem az ellenkezője: a baloldali értékeket és politikát kezdték azonosítani a zsidósággal, 
aminek a mai napig érződik a hatása. A politikai közhangulat azt sugallta ugyanis -  ha ezt

120 Hatvány hozzászólását lásd Huszadik Század, 1917. 2. köt. 92-93. p.
121 Huszadik Század, 1917. 2. köt. 96. p.
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nem is mondták ki ilyen nyíltsággal hogy a baloldali politika valami zsidós dolog, amely
nek célja -  a szélsőjobb véleménye szerint -  a magyarság megtörése -  a mérsékeltebb kon
zervatívjobboldal hite szerint pedig a magyar nemzet egységének gyengítése. S ezen az 
általános közhangulaton csak kivételesen nagy egyéniségek, mint Ady Endre vagy József 
Attila tudtak felülemelkedni.

Hatvány véleménye szerint nem a reálisan létező és valóságos Magyarországhoz kell al
kalmazkodni, mert a dzsentri Magyarországhoz nem lehet és nem is szabad asszimilálódni. 
Ügy gondolta -  s ebben a kérdésben híven követte a radikálisok vezérét, Jászi Oszkárt 
hogy egy új típusú asszimiláció a feladat, nevezetesen, előbb létre kell hozni egy új, egy 
másik Magyarországot, s ehhez az új Magyarországhoz kell mindenkinek, tehát nem csak 
a zsidóknak asszimilálódni. Az új Magyarország létrehozásának fixa ideája, ez az abszurd 
és képtelen ötlet máig kísérti a magyar baloldalt, bár hozzá kell tenni, hogy a századfordu
lón az új Magyarország ideája a liberális nacionalizmus ellenzőinél is felmerült. Hatvány 
a Nyugat című folyóiratban sem egyszerűen egy irodalmi mozgalmat látott -  s álláspontjá
nak védelmében még párbajozni is képes volt Osvát Ernővel -, hanem egy politikai-társa
dalmi modell megvalósulását. Szerinte ugyanis a Nyugat az általa elképzelt -  s a valóságtól 
ugyancsak távol eső -  ideális Magyarországot képviselte, amelyben Ady és Kaffka Margit 
testesítették meg a megújult dzsentrit, Babits a jövő értelmiségét, Móricz a parasztságot, 
s végül ők (Ignotus, Osvát, Fenyő és maga Hatvány) az újjászülető zsidóságot.122 Hatvány 
elképzelése tehát világos: egy új világot, egy új hazát kell teremteni a régi helyén, s ennek 
érdekében minden társadalmi osztálynak és csoportnak meg kell újulnia, a zsidóságnak 
éppúgy, mint a magyar dzsentri leszármazottjainak vagy a magyar parasztságnak. S ez az 
oka annak is, hogy Hatvány élesen tiltakozott minden olyan nézet ellen, amely a Nyugatot 
alapvetően zsidó mozgalomként értékelte és láttatta. „A Nyugat -  írja például Horváth Já
nossal vitatkozva -  nem a zsidóság irodalmát jelentette, hanem a fajukból kinőtt, a jelenből 
(remélhetőleg a közeljövőbe) nőtt magyarokét.”123 Csakhogy a magyar uralkodó osztály, 
s politizáló közvélemény túlnyomó többsége nem kért ebből az alkuból, s később a népiek 
is visszautasították ezt a felkínált utat, de Hatvány -  és az urbánusok többsége -  képtelen 
volt megérteni e döntés racionális és irracionális gyökereit.

Hatvány úgy látta, hogy Magyarországon a zsidóság emberi méltóságát folyamatosan 
megsértik, s ezekre a sérelmekre és mellőzésekre a hazai zsidók osztályhelyzetük és tem
peramentumuk szerint más és más választ adtak. Vannak, akiknek a profit fontos, és oda 
se neki, nyugodtan zsebkendővel törlik le az arcukat, melyet leköptek’, mások egyszerűen 
ignorálják a sértéseket, a zsidó sznobok pedig ’pénzt, paripát, feleséget’ adnak egy-egy úri 
pertuért, s vannak, akiket ’anarchiába, szocializmusba, bolsevizmusba, cionizmusba’ ker
get az elkeseredés, végül van olyan is -  s itt nyilvánvalóan magára is gondolt -, aki a maga 
„sérelmén keresztül a magyar fajtába való legnemesebb és legteljesebb asszimilációt viszi 
véghez”.124 S ez a legnemesebb asszimiláció nem jelentett számára mást, mint minden meg
sértett és megnyomorított társadalmi csoport megértését, tehát a parasztok, munkások és

122 Ennek az elképzelésnek töredékes kifejtését lásd Hatvány Lajos: Új irodalom, magyarság, zsidóság. Jövő, 
1921. dec. 28. 5. p.

123 Uo.
124 Hatvány Lajos: Bródy Sándor emlékezete. Budapest, 1931, Századunk, 21. p.
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kispolgárok felkarolását. Hatvány asszimilációs álma tehát az volt, hogy a hazai zsidóság 
a progresszivitás elve alapján összeolvad a haza ’megnyomorítottjaival és megszomorí- 
tottjaival’, s egyre nagyobb ingerültséggel és türelmetlenséggel konstatálta, hogy az általa 
megálmodott új Magyarország csak nem akar megszületni, a válaszfalak nem omlanak, sőt 
egyre erősebbek és vastagabbak lesznek.

Ez az optimista asszimilációs modell tehát 1918-1919-ben kártyavárként omlott ösz- 
sze. De Hatvány a megváltozott körülmények ellenére sem adta fel sajátos asszimilációs 
elképzeléseit. „Utam zsidóként -  írja például egyik levelében Martin Bubernek -, önnel 
ellentétben, egy képzelt asszimilációhoz vezetett. Magyarnak éreztem magam, itt voltam 
otthon, magyarként írtam és agitáltam, míg tudomásomra nem adták, hogy itt semmi ke
resnivalóm sincs. Majd tízesztendős emigráció és egy undorító per, börtön és kiközösítés 
lett a sorsom. Mindazonáltal javíthatatlan vagyok, és be kell vallanom, hogy egybeforrtam 
az országgal és az emberekkel.”125 Szemmel látható, hogy akkori hitvallása mögött már 
korántsem volt meg az az optimista hit, amely 1918 előtt jellemezte a polgári radikáliso
kat. Pontosan illusztrálják ezt a megváltozott attitűdöt az Urak és emberek című regénye 
főhősének, Bondy Hermannak szavai: „Hát tegyük föl, hogy a fiam egy magyar lesz, egy 
jó magyar hazafi, azazhogy ő annak fogja magát érezni, de a gróf Kárászy szemében, én 
mondom magának, hogy az én fiam az ilyen hadiszállítóból vagy tegnapi rablólovagból lett 
mágnás számára -  és ha a vérét meg a lelkét meg a testét is adja oda ennek az országnak -, 
hát az én fiam mi lesz a gróf Kárászy meg a többi jó magyarok szemében? Én megmondom 
magának, egy zsidó lesz, egy büdös zsidó! Az. Semmi más!”126 Hatvány ugyanis pontosan 
tisztában volt azzal, mit is jelent zsidó-magyarnak lenni az ellenforradalmi Magyarorszá
gon. Egy zsidó-magyar monológja című írásában világosan megfogalmazta azt az alapve
tő ellentmondást, amellyel a nézeteiket fenntartó radikálisoknak kellett szembenézniük: 
„De jaj annak a magyarnak, százszorosán jaj -  s hogy így van, ennek többek között Szabó 
Dezső is okozója -, jaj nekünk, százszorosán jaj, akik csak arra hivatkozhatunk, hogy m a
gyar földön nőttünk fel, magyar levegőt szítunk, magyar a beszédünk, a magyarságnak ad
tuk testünket-lelkünket, vérünket, velőnket, verítékünket, s mégis ha magyar voltunkban 
mellőzés, bántalom ér, nem szabad panaszra kinyitni a szájunkat, mert a kurzus-elmésség 
ránk olvassa menten Zsidó! Zsidó! (És a zsidó is szemünkbe röhög: »A fajtádat üldözik, s te 
felkínálkozol az üldözőknek! Jól teszik a fajmagyarok, ha kiközösítenek érte.«)”127 Ezt az 
alapvető ellentmondást Hatvány nem tudta feloldani, továbbra is mereven ragaszkodott 
ugyanis asszimilációs nézeteihez, igaz, azokat már némi szkepszissel kezelte.128 Hatvány 
Lajos a maga magyarságát -  példaszerűen -  a magyar irodalomtörténetben találta meg,

125 Hatvány levele Martin Bubernek, 1929. nov. 2. In Hatvány Lajos levelei. Budapest, 1985, Szépirodalmi 
Kiadó, 333. p.

126Hatvany Lajos: Urak és emberek. 1. köt. Budapest, 1980, Szépirodalmi Kiadó, 93. p. Erről a regényéről 
egyébként a következőket írta Földessy Gyulának: „Lehet, hogy Babits különb regényíró, mint én, de 
nem hiszem, hogy zordabbul ejtette volna meg leszámolását fajtájával, mint a Zsiga szerzője.” Hatvány 
Lajos levele Földessy Gyulának, 1934. július után. In Hatvány Lajos levelei...1. m. 172. p.

127 Hatvány Lajos: Egy zsidó-magyar monológja. Korunk, 1927. 330. p.
128 Lásd például A zsidóság szociológiája című tanulmányát. Hatvány Lajos: Urak, polgárok, parasztok. Ta

nulmányok. Budapest, 1947, Révai, 124-128. p.
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s erről bárki meggyőződhet, ha elolvassa Petőfi-monográfiáját vagy fellapozza Beszélő tá
jak és Beszélő házak című könyveit.129

A népiek jelentkezése az 1920-as évek legvégén, az 1930-as évek elején tehát új helyze
tet teremtett, hiszen élesen vetette fel azokat a kérdéseket, amelyekkel Hatvány 1918 előtt is 
viaskodott. A népiek felbukkanása ugyanis alapvetően megkérdőjelezte nemzetkoncepció
ját és asszimilációs elméletét. Hatvány -  mint a magyar irodalmat értő, s azért tenni aka
ró ember -  a népiekben rögtön felfedezte az új hangot, s egy jelentős -  még Sértő Kálmán 
esetében is -  irodalom születését.130 „Ilyen az én szerencsém, ha jót akarok olvasni, Sza
bó Lőrincet és Némethet kell olvasnom” -  fakadt ki egyszer a visszaemlékezők szerint.131 
De a népiek politikai-szellemi törekvéseit azonban hevesen elutasította magától. Rögszo
cialistáknak, faj reformistáknak, faj szociológusoknak, vérség jogán új privilegizáltaknak, 
legkártékonyabb tanok hirdetőinek, a kört négyszögesítőknek, a fölszított faji küzdelem 
harcosainak, a Tripartitum szelleméhez idomított fajvédőknek nevezte őket. Egyrészt há
látlanoknak tartotta őket, akik nem becsülték kellően Jásziék úttörő munkáját, továbbá 
nehezményezte, hogy a Töreky-tanács szemével néztek a polgári radikálisokra.132 Másrészt 
úgy látta, hogy a népiek a magyar politikai elit, különösen Gömbös Gyula támogatását él
vezték, s annak árnyékában, illetve érdekében munkálkodtak. „Ugyanazt a szolgálatot tel
jesítették a reformokkal játszó diktatórikus törekvéseknek -  írta Beszámolás és leszámolás 
című programcikkében - , mint a szellemtörténet labancai a neo-aulikus reakciónak.”133 
A Új Szellemi Front és a Márciusi Front körül gyülekezőket alapvetően veszélyes tévelygők
nek tartotta, akiknek útja -  jobbik esetben -  a káoszból káoszba vezet.134 Ügy vélte ugyanis, 
hogy a falvak, tanyák és puszták népének szociális küzdelmeit csak az osztálytudatos városi 
polgárok és az ipari munkások’ indíthatják el, s a népiek éppen ezt az alapvető összefüggést 
nem ismerték fel, sőt ügyes taktikusokként éppen ezzel a két osztállyal fordították szembe 
a mezei munkásokat. Magyarul: megbontották -  mégpedig faji alapon -  az új Magyaror
szágért felsorakozott hadak egységét.

Hatvány tehát pontosan érzékelte, hogy a népiek felfogása alapjaiban támadta meg a fen
tiekben jellemzett asszimilációs elképzeléseit. Szerinte ugyanis Németh László a szétválasz

129 Hatvány Lajos: Így élt Petőfi. 1-5. köt. Budapest, 1955-1957, Akadémiai Kiadó; uő szerk.: Beszélő házak. 
Budapest, 1957, Bibliotheca; uő szerk.: Beszélő tájak. Budapest, 1963, Magvető.

130 Lásd irodalmi kritikáinak gyűjteményét. Hatvány Lajos: Irodalmi tanulmányok. 1-2. köt. Budapest, 1960, 
Szépirodalmi Kiadó; uő: Öt évtized. Tanulmányok, cikkek. Budapest, 1961, Szépirodalmi Kiadó; uő: Em
berek és könyvek. Tanulmányok, kritikák. Budapest, 1971, Szépirodalmi Kiadó. Ezekből a Belia Gyögy 
által válogatott kötetekből azonban éppen azok a Németh Lászlóval, Veres Péterrel, Sértő Kálmánnal stb. 
foglalkozó írások maradtak ki sajnálatosan, amelyek bennünket közelebbről érdekelnek. Ezek felsorolá
sát lásd Rozsics István: Bibliográfia. In Hatvány Lajos: Harcoló betűk. Irodalmi tanulmányok. Budapest, 
1981, Gondolat, 451-515. p.

131 Németh László levele Hatvány Lajosnénak, 1961. jan. 16. In Hatvány Lajosné szerk.: Levelek Hatvány 
Lajoshoz. Budapest, 1967, Szépirodalmi Kiadó, 429. p.

132 Hatvány Lajos levele Földessy Gyulának, 1934. július után. In Hatvány Lajos levelei...I. m. 172. p. Jászi 
erre az érvre csupán annyit válaszolt, hogy ’nem kell túlságosan érzékenykedni’. Lásd Jászi Oszkár: Le
számolás -  beszámolás nélkül. Századunk, 1938. 72-75. p.

133 Hatvány Lajos: Beszámolás és leszámolás. Újság, 1937. dec. 25. 58. p.
134 Lásd A z Új Szellemi Fronttól -  a Márciusi Frontig című cikkét. In Nagy Sz. Péter szerk.: A népi-urbánus 

vita dokumentumai 1932-1947. Budapest, 1990, Rakéta Könyvkiadó, 413-419. p.
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tást és a kirekesztést hirdette, továbbá a Cion bölcsei írójának útmutatását követte, amikor 
arról értekezett, hogy a zsidóság továbbra is öncélú etnikum, s a magyarság -  úgymond -  
’nem elég nagy lábas víz s elég meleg ekkora darab beléesett jég feloldására’.135 „Hogyan 
tanúsítson -  kérdezi ingerülten Németh Lászlótól -  a zsidó ezentúl is a nép jobb sorsához 
illő magatartást, ha a maradiak és a haladók egyaránt kiátkozzák? Amazok részéről az ül
dözést, bármily megalázó formában történjék, a zsidó összeegyeztetheti emberi méltósá
gának érzetével, s még némi dacos és fölényes önérzetet is meríthet belőle. De meggondol
ta-e Németh László, hogy a legfegyelmezettebb ember lelke is minő rongyokra szakad szét, 
hajó szándékait még a jók is kétségbe vonják, s önzetlenül felajánlt szolgálatait oktalan bi
zalmatlankodással fogadják, illetve oktalan gyűlölettel lökik vissza? [... ] A társadalmi prob
lémáknak áldozattal járó megoldása elől és megoldhatatlan faji problémákba menekülő 
vaskalapos antiszemitizmussal szemben, a kor összes társadalmi problémáinak megoldását 
sürgető s mégis a legközépkoribb faji harcot kihívó fából vaskarikát, a progresszív antisze
mitizmust? Lehet-e, hogy Németh hiába olvasta Bendát, Ortegát, Chestertont s korunk 
egyéb gondolkodóit, még mindig első mesterének, a kótyagos Szabó Dezsőnek hatása alatt 
áll? Vagy talán higgyem inkább, hogy ezen a pallérozott elmén időnként a faji vad ösztön 
vesz erőt?”136 Hatvány tehát Németh elképzeléseit az utszéli antiszemitizmus és a kifinomult 
humanizmus korszerű egyvelegének’ tartotta, s jellemzésében nem egy mindenáron érvé
nyesülni akaró fiatalember, sokkal inkább egy zavaros gondolkodó kerekedik ki, aki jófor
mán maga sem tudja, mit akar, de amit ténylegesen tesz, az szerinte nem más, mint egy 
irodalmi különítményes küzdelme, aki a szabadon szárnyaló szellemet brutális erőszakkal 
karámokba akarja terelni.137

Hatvány Lajoshoz hasonlóan Ignotus Pál életművében is kibogozhatatlanul összeke
veredett a népiek elítélése valamint nemzetkoncepciójának, illetve asszimilációs elméleté
nek védelme. Ignotus úgy látta, hogy a népi-urbánus háborúskodást a népiek kezdték, s a 
vitában végig az urbánusoknak volt igazuk, még ha azt el is ismerte, hogy írásaiban néha 
’bántóbb hangot használt, mint kellett volna’.138 „Annyit mégis meg kell mondanom levelét 
illetően -  írja például Fülep Lajosnak 1937-ben -, hogy Ön főképpen a sorrendben téved: 
provokációnak minősíti azt, ami részünkről csak válasz volt. A zsellérek megsegítésének 
ügyét, szociális és gazdasági problémáik napirenden tartását nem mi kezdtük a »népi« iro
dalmi stílussal azonosítani, hanem a velünk szemben állók, s ők voltak azok is, akik esztéti
kai és kultúrpolitikai jogtöbbletté minősítették a falusias jelleget. A Németh Imre-féle em
berekkel sem én azonosítottam közülük a »jóhiszeműeket« -  vagyis az írókat és a bátrabb 
szociográfusokat, mert Ön bizonyára ezekre gondol; hogy melyikük jóhiszemű, erre még 
magam számára sem igen merek véleményt alkotni, de internis non judico -  ellenkezőleg, 
én barátilag, mert akkor még barátok voltunk, számon kértem tőlük ilyen perverz össze

135Lásd Hatvány Lajos: A szellem különítményesei. In Nagy Sz. Péter szerk.: A népi-urbánus vita ... I.m . 
94-105. p.

136 Uo. 98. p.
137 Uo. 99. és 105. p. A Németh Lászlóval kirobbant vitához lásd még Hatvány Lajos: Nyílt levél Németh 

Lászlóhoz. Századunk, 1934. 179-182. p.
138 Ignotus Pál: Tények és hézagok. Gyula Borbándi: Der ungarische Populismus. Irodalmi Űjság, 1976. 

nov.-dec., 5. p.
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állításaikat, s ők voltak azok, akik ezekhez tüntetőén ragaszkodtak.”139 Amint e levélből is 
kitűnik, az Ignotus Pál által megfogalmazott vád úgy hangzott, hogy a népiek túlságosan is 
összetartottak, s nem közösítették ki maguk közül az Ignotus szerint tarthatatlan nézeteket 
vallókat. Erre a gondolatra még egy 1945-ben Lukács Györgyhöz írt levélben is visszatér. 
„Annak idején -  írja vagyis egy-két évvel később, de még a háború alatt, Kállai Gyula 
úgy írta le a népi tábort -  s lehet, itt a neveket nem idézem pontosan - , hogy a szocialista 
Darvas József fogja Kovács Imre kezét, Kovács Imre az Illyés Gyuláét, Illyés a Németh Lász
lóét, Németh a Kodolányiét, Kodolányi az Erdélyi Józsefét és Matolcsy Mátyásét, akiken át 
a lánc az Imrédyvel való kézfogássá egészül ki. Ez valóban így volt, s lehetetlenné tette, már 
a Szép Szó kormány rendelte megszűnése után is, hogy a nép tábora a népi tábornak hasznát 
lássa -  mert a népellenes fasiszta tábor legalább akkora hasznát látta.”140 Ignotus Pál a népi 
tábort -  saját szavaival -  a ’kormánystipendiumos földosztókat’, a ’mokány jobbágyszaba
dító sztárokat’, a ’forradalmiság glóriáját hatósági felhatalmazással viselő álforradalmárokat 
és álreformereket’ szélsőjobboldali, nagyrészt fasiszta vagy a fasiszta nézetekhez közel álló 
gondolatokat valló, antiszemita társaságnak látta, akik között erős szolidaritás alakult ki, 
s akik megakadályozták a baloldal egységes fellépését a náci veszély ellen. A magyar népi 
mozgalmat azonosnak vélte a német völkisch mozgalommal, következésképpen úgy lát
ta, hogy az ebben részt vevők akkor is a ’fasiszta érzületet szolgálják ki, amikor erről nem 
vesznek tudomást’. Másrészt zavaros faji gondolkodással vádolta őket, például hogy gyö
kerekről beszélnek, s a magyarság fogalmán mást és többet értenek, mint az „állampolgári 
szolidaritás kényszerűségét” és a „kijátszhatatlan nyelvi kényszerűséget”.141

Ignotus is -  mint a régi polgári radikálisok és az urbánusok többsége -  egy új identitás 
kialakulásában hitt, továbbá ezen új identitás kialakításában a hazai zsidóságnak jelentős 
szerepet szánt, végül pedig ezt mindenkinél -  talán Adyt kivéve -  őszintébben és brutáli- 
sabban ki is mondta: „Ez az idegenség az, amihez a magyar glóbusznak kell asszimilálódnia, 
ha nem akar a nagy glóbusz szégyensarkává rothadni. Asszimilálódni csak asszimiláltak- 
hoz lehet, s főképp csak hozzájuk érdemes. Az asszimilációnak a törzsből kinőtt emberek 
közt kölcsönösnek kell lennie. A zsidó nemcsak magát kényszeríti fonák helyzetbe, hanem 
az országot is megszegényíti, ha azt a bírálóbb, csúfondárosabb, elemzőbb szemléletet, azt 
a világpolgáribb és városiasabb magatartást, melynek elsajátítását társadalmi helyzete meg
könnyítette részére, elvonja a nemzet szellemi raktárából. Ha ez a szemlélet, ez a magatar
tás kényelmetlen, mert sérti a nemzeti beidegzettséget: annál jobb a nemzetre, amelynek 
létérdeke követeli, hogy az agyára hallgasson, ne a beidegzettségeire. Ezt tanították a nagy 
magyarok, a »rossz magyarok«.”142 Hogy a nagy magyarok, s kiváltképp Széchenyi ezt taní
totta volna, nos, az talán erőteljesen megkérdőjelezhető. Ignotus itt az Ady-féle Korroborit 
fogalmazza újra, azzal a különbséggel, hogy nála nem egyszerűen két nép összeolvadásá
ról, hanem két nép fiainak eggyé válásáról, azaz egy új identitás megteremtéséről van szó.

139 Ignotus Pál levele Fülep Lajoshoz. 1937. dec. 23. In Lengyel András: A Szép Szó történetéhez. Ignotus 
Pál levelei Fülep Lajoshoz. Forrás, 1987. 12. sz. 79. p.

140 Ignotus Pál levele Lukács Györgyhöz. 1945. nov. 18. Kritika, 1985. 4. sz. 11. p.
141 Ennek részletes kifejtését lásd Ignotus Pál: Ki hát a „filoszemita”? Lengyel András: A Szép Szó... Lm. 

138-145. p.
142 Uo. 34-35. p.
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Ignotus szerint tehát a ’törzsből kinőtt emberek’ elveszítik régi identitásukat, s nem egy
szerűen egymáshoz, hanem egy új nemzeti eszményhez asszimilálódnak. Ignotus Pál nem 
érzékelte, hogy milyen képtelen is ez a felvetése, ezt az asszimilációs elképzelést ugyanis 
egyként vetette el a magyar politizáló közvélemény egésze a szélsőjobbtól a konzervatívo
kig, a nemzeti liberálisoktól a népi írókig. Az ifjú Ignotus tudatosan szembehelyezkedett 
apja egyik gondolatával, aki szerint ’a zsidók tragédiájába vág bele az is, hogy tanítómestere 
ki-ki csak a saját fajtájának lehet, mert a tanító üt, ütést pedig idegentől nem tűrünk’, bár 
az öreg Ignotus szerint is a zsidóság beolvadása a magyarságba bizonyos módosulást fog 
előidézni magában a magyarságban is, képtelenség ugyanis asszimilációt hirdetni, ugyan
akkor tiltakozni ez ellen a módosulás ellen.143 Ignotus Pál kritikája tehát kétfelé vágott, 
egyrészt kíméletlenül bírálta kora neológjait és kikeresztelkedettjeit, ezeket a -  szavai sze
rint -  sarkantyús zsidókat’, ’törleszkedő kokottériákat’, ’piros-fehér-zöld rabbinusokat és 
paszomántos törleszkedőket’, ’harcsabajszú magyar zsidókat’, akik szerinte az egész magyar 
társadalmat érintő sérelmekről nem akarnak tudni, csak önmagukra gondolnak, s csupán 
akkor háborodnak fel, ha nem juthatnak be a Nemzeti Kaszinóba, vagy ha kizárják őket 
a Vitézi Szék tagjai közül.144 Azokat tehát, akik elfogadták a magyar szellemi-politika-tár- 
sadalmi élet realitásait, s akik -  szerinte kritikátlanul -  asszimilálódtak a magyarsághoz. 
De neki -  enyhén szólva -  nem volt jó véleménye a korabeli magyar társadalomról, sőt 
a magyarságról általában sem. „Nem hinném -  mint írja -, hogy van magyarság, melynek 
adósa lehetnék. Tudom, hogy nincs. A magyar rongy nép, melyről csak most látjuk igazán, 
bár öt évvel ezelőtt még világosabban láthattuk, amit azelőtt csak néha sejthettünk, hogy 
mindig meghunyászkodó és szolga volt, bamba szolga a parasztja, nyalka szolga az urasága, 
árulója önmagának és mindenkinek, s bajnoka a hazugságnak, mellyel minden megfuta- 
modás, meghódolás és hitehagyás után megmagyarázta magának és gyermekeinek, hogy 
szabadsághősként cselekedett. [...] Mi fűz ahhoz, amit jobb híján magyarságnak nevezek, 
a tehetetlenség-e, vagy a nyelv, vagy egyéb? Talán, valóban furcsaság, hogy hangzóillesz- 
kedős ázsiai bégetésével dallamosabban s matematikusabban lehet eljátszani azt az antik 
görög verset, amelynek ízét én, egykori majdnem bukott görögös, csak találgatni tudom; 
talán hogy egy bugris Arany János kezén szeráfivá tud finomodni a csikorgása, s egy esze
lős József Attila elméjében a csiszolt józanság látomásait tudja megvillantani. Ilyen magyar 
hangok vannak, ilyen magyarok nincsenek. A magyarság egy ígéret emléke -  talán azért 
vagyok hozzánőve, mert az én pályám is az. Nem hiszem, hogy kár volna érte, ha kalmük 
szovjet köztársasággá zsugorodnék, vagy ha egészen eltűnne a föld színéről. Mégis szeret
ném, ha akadna legalább egy maréknyi rögeszmés filológus, vagy talán csak egyetlenegy 
önldnzó szellemi ínyenc, talán száz év múlva, aki kedvét leli annak fölfedezésében, hogy 
a szép és beváltatlan ígéretek közt ilyen is akadt. Tegnap a náci szenny temette be ezt az 
ígéretet, ma elnyeli a Nyugat és Kelet közti szakadék. Valóság már aligha lesz belőle. De ne 
legyen legalább hazugság.”145 Ignotus ezeket a megdöbbentő sorokat életének egy válságos 
pillanatában, 1949 júniusában -  amikor is londoni állomáshelyéről a magyar külügymi

143 Ignotus gondolatait a kérdésről lásd Olvasás közben. Jegyzetek és megjegyzések. Budapest, 1908, Lampel; 
illetve Ignotus válogatott írásai. Budapest, 1969, Szépirodalmi Könyvkiadó, passim.

144 Lásd például i. p.: Nem boldog a zsidó. Századunk, 1930. 574-575. p.
145 Ignotus Pál: Búcsúüzenet. Holmi, 1990. 7. sz. 806-807. p.
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nisztérium jelentéstételre visszarendelte Budapestre -  vetette papírra. A mondandó súlyos
ságát az is fokozza, hogy ezek a sorok emlékiratnak készültek, így -  mintegy elszámolva 
életével -  sokkal őszintébben írhatott, mintha gondolatait eleve publikálásra szánta volna. 
Ignotus minden urbánusnál őszintébben és kíméletlenebbül fejezi ki az igazi dilemmát, 
amely vállaikat nyomta. Egyrészt úgy érezték, hogy a zsidósághoz semmi, vagy alig van 
már közük, magyar a nyelvük, magyar a kultúrájuk, ehhez a tájhoz tartoznak, de magát 
az országot, annak politikai-szellemi valóságát nem tudták elfogadni, s az sem akarta elfo
gadni őket. Ignotus Pál meg volt győződve arról, hogy Magyarország előbb fasiszta, majd 
kommunista országgá vált, nemcsak a kormánya, hanem a népe is, s ezért a jó magyarok
tól semmi sem várható, csak a rossz magyarok (példaként Hajnóczyt, Berzeviczyt, Szabó 
Ervint, Széchenyit, Adyt, Kazinczyt, Batsányit és Gáspár Zoltánt említi) menthetik meg az 
országot. „Magyarország -  mint írja -  a rossz magyarok nélkül temető lenne vagy szemét
domb. A zsidók [... ] sokat tehetnek, sőt sokat tettek is azért, hogy ne legyen azzá.”146 De az 
országról -  saját szavaival -  ’leválni’ sem tudott, mert ’ha most leválok róla, hogyan tartoz
hatok valaha is oda’ -  kérdezi, felvillantva egy igazi dilemma mélységeit. Hogy Ignotus az 
általa felvázolt Magyarországhoz nem akart asszimilálódni, nos, az érthető, de a XX. század 
történelme ezt a sorsot szánta Magyarországnak, nem volt másik reálisan létező Magyar- 
ország. De talán az erőteljesen megkérdőjelezhető, hogy vajon valóban ennyire remény
telen hely volt Magyarország, mint ahogy azt Ignotus fenti sorai leírják, továbbá -  enyhén 
szólva -  nem publicisztikus túlzás-e feláldozni egy nemzetet csak azért, hogy az ország ’ne 
legyen hazugság’. Az urbánusok valóságos dilemmájából -  mivelhogy az adott politikai 
helyzeten a kis Magyarország aligha tudott alapvetően változtatni -  csak egy kitörési pont 
volt, nevezetesen annak a szellemi Magyarországnak a megteremtése, amely politikai hely
zettől nagyrészt független, s amelyet igazi életművek, mint például József Attiláé vagy Bar
tók Béláé hozhatnak csak létre. Örök tanulság, hogy a politikához ezernyi szállal kötődő, 
s az urbánusok által is előszeretettel művelt publicisztika ezekben a kiélezett helyzetekben 
rendre kevésnek bizonyul. Ez az urbánusok -  Bálint György, Fejtő Ferenc, Gáspár Zoltán, 
Ignotus Pál, K. Havas Géza stb. -  igazi tragédiája.

Ma már aligha lehet kérdéses, hogy az az asszimilációs modell, amit az urbánusok kí
náltak, nevezetesen a zsidóságnak nem egyszerűen fel kell oldódnia a magyarságban, ha
nem a zsidóság és a magyarság ’progresszív elemei’ által létrehozott új Magyarországhoz 
kell mindenkinek asszimilálódnia, többszörösen is zsákutcába vezetett. Egyrészt egy való
ságos, tradíciókkal, történelemmel bíró nemzetet nem lehet mesterségesen és gyökeresen 
átgyúrni, mint ahogyan azt az urbánusok gondolták. Egy nemzet nemcsak nyelv, kultúra, 
politikai és társadalmi tradíció, hanem ahhoz szervesen hozzátartozik egy sajátos mentali
tás és gondolkozásmód is, amelyet nem lehet olyan racionálisan eltervezni, ahogy ezt előbb 
a polgári radikálisok, majd az ő nyomdokaikban járó urbánusok elképzelték. Egy nemzet
nek -  akár tetszik ez nekünk, akár nem -  szerves részét alkotja az előítéletekből összeállt 
gondolkodásmód is. Aki asszimilációt tervez, az nem hagyhatja ezt figyelmen kívül. Vagy 
elfogadja, hogy ilyen előítéletekhez is alkalmazkodnia kell, vagy a megváltoztatásukra tö
rekszik, de akkor számolnia kell a kudarc lehetőségével. A magyarság és a zsidóság esetében

146 Ignotus Pál: Csipkerózsa. Budapesti és londoni emlékek. Budapest, 1989, Múzsák, 33. p.
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egészen bizonyosan ilyen kudarccal állunk szemben. A korszak meghatározó szellemi-poli
tikai irányzatai ugyanis -  tehát nemcsak a magyar szélsőjobb -  kétségkívül nem támogattak 
egy ilyen asszimilációs modellt. Ez az időszak már egyértelműen a disszimilációról szólt, 
s Magyarország tragédiája, hogy egy nem jogtipró és jogvisszavonó -  a kitelepítésről vagy 
a fizikai megsemmisítésről már nem is beszélve -  disszimilációs megoldást elsöpört a náci 
gyakorlat, valamint a magyar hungaristák és szélsőjobbos kormánypárti politikusok mér
hetetlen ostobasága és barbarizmusa. Németh László, Pap Károly -  hogy csak a legkiválób
bakat említsem, s hogy mindkét oldalról mondjak példákat -  igazi tragédiája, hogy ebben 
a korszakban és légkörben már nem lehetett ezt az érzékeny kérdést nemhogy megoldani, 
de felvetni sem. Egy végletesen kiélezett helyzetben, egy kitaszított, jogtalanságok sorát el
szenvedett, sőt a fizikai megsemmisítés határára került kisebbséggel szemben -  bármit gon
doljunk is róluk, bármilyen sérelmeket szenvedtünk is el tőlük -  csak egy megoldás létezhet: 
a feltétlen kiállás mellettük. Ezt a magyarság többsége, a magyar politikai elitről már nem 
is beszélve -  örök fájdalom -  elmulasztotta. Ha másban nem is, ebben az urbánusoknak 
teljes mértékben igazuk volt. Igaza volt Zsolt Bélának, aki a zsidótörvény elfogadása után 
a következő profetikus szavakat intézte a magyar társadalomhoz: „Elvégeztetett. A kő, amit 
hatszázezer zsidóra most rágördítenek, súlyosabb, semhogy feltartóztathatnánk. De mielőtt 
a magyar zsidóság eltűnik a gödörben, meg kell mondanunk mindenkinek, akit illet. A ha
talom elvehette a zsidóság jogait és kenyerét, de [...] nem sikerült elérnie, hogy a magyar 
zsidóság erkölcsi mivoltát és magyarságát gyalázó sértésekért elpiruljon. [...] A magyar 
zsidóság nem érzi magát megalázottnak, sőt azt érzi, hogy a magyar és keresztény unokák 
előtt nem ő fogja szégyellni magát.”147 Ezt a szégyent magyarázni és értelmezni lehet, de 
nem lehet meg nem történtté tenni.

1945 után az urbánusok alapvetően nem változtattak asszimilációs modelljükön, s an
nak esélyeit mindennél jobbnak minősítették, hiszen -  a kommunizmus veszélyeit alaposan 
alábecsülve -  úgy vélték, hogy Magyarországon végre létrejöhet a régen óhajtott új Magyar- 
ország, s a hazai zsidóság mintegy feloldódik ebben az újjáformálódó magyar társadalom
ban. „Én hiszem -  írja például Zsolt Béla 1945-ben -, hogy a magyar zsidóság végre egyszer 
a többséghez csatlakozzék, s az urak házi zsidaja helyett a magyar dolgozó polgári, paraszti 
és munkástömegek magától értetődően elvegyülő eleme legyen.”148 Azt is el kell mondani, 
hogy a régi urbánusok közül nem mindenki osztotta Zsolt optimista elképzeléseit. Csécsy 
Imre például 1949. március 8-án írt egy publikálatlan tanulmányt A zsidókérdésről címmel, 
amelyben szomorúan állapítja meg, hogy Magyarországon a dolgok mélyén még mindig 
a zsidókérdés húzódik meg.149 S ennek okát abban látja, hogy a hazai zsidóság, attól való 
félelmében, hogy egy bármilyen más politikai rendszerben üldözést szenvedne, tömegesen 
állt a kommunisták oldalára.150 így ismét két táborba kerültek a keresztények és a zsidók.

117 Zsolt Béla: Elvégeztetett. In uő: Kőért kenyér. Vezércikkek 1921-1939. Budapest, 1939, Tábori, 330- 
331. p.

148 Zsolt Béla: Hiszek a magyar újjászületésben. In uő: A végzetes toll. Publicisztikai írások. Budapest, 1992, 
Nyilvánosság Klub -  Századvég, 280. p.

149 OSZK Kézirattár, 163. fond, 2491.
150 Az új kutatások szerint valójában legalább annyian csatlakoztak a szociáldemokrata, mint a kommunista 

párthoz.
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A keresztények számára ugyanis a kommunizmus, mint ’új zsidó roham jelent meg, s az 
1945-ös fordulatot nem felszabadulásként, hanem megszállásként élték meg. A zsidóság 
ezzel szemben 1945-ben valóban felszabadult, és 1943-as fogadkozásuk ellenére számuk
ra 1945 a bosszú, valamint a pozíció és vagyon visszaszerzésének idejét jelentette. Csécsy 
végkövetkeztetése, hogy bár Ady ököllel csapott a magyarság arcába, Vámbéry pedig csak 
pofont adott, a kettő mégsem azonos, mivel az ökölcsapás Adynak magának is fájt. Vám- 
bérynek a pofon, amit ad, kéj’. A Zsolt Bélához hasonlóan gondolkodó urbánusok optimis
ta elképzelései kétszeresen is kudarcot vallottak, s sokkal inkább az történt, amit Csécsy 
szokatlan nyíltsággal megfogalmazott. Egyrészt a hatalomra törekvő kommunista pártnak 
csak addig volt szüksége az urbánusokra, amíg politikai játékaikban használni tudta őket, 
de komolyan nem számolt velük, a kommunisták számára ugyanis sokkal fontosabbnak bi
zonyult a népiek megnyerése. Másrészt a Zsolt-féle asszimilációs elképzeléseik, azaz a teljes 
beolvadás és feloldódás is csak vágyálom maradt.

A sokszor elhallgatott és elkendőzött identitásprobléma valóban az urbánusok nézetei és 
a népi-urbánus vita középpontjában állt, de ez nem jelenti azt, hogy az urbánusokat csak 
ez a probléma érdekelte volna, s nem fogalmaztak meg Magyarország jelenével és jövőjével 
kapcsolatosan alapvető gondolatokat. Az egyik ilyen gondolat az urbanitással kapcsolatos. 
A magyar szélsőjobb -  mint ahogyan azt egy következő fejezetben látni fogjuk -  gondo
latrendszerének lényeges elemét képezte a faji okokra visszavezetett városellenesség, vagy 
legalábbis bizonyos fenntartások hangoztatása a városi kultúrával, különösen a ’bűnös Bu
dapesttel’ szemben. A népiek gondolkodásának is szerves részét alkotta a szemben állás 
a várossal, bizonyos idegenkedés a városi kultúrától és gondolkodásmódtól. Az urbánu
sok viszont úgy látták, hogy a városi szellemiségé, az ipar és a kereskedelem központjáé, 
azaz az urbanitásé a jövő. Kétségkívül a város állt gondolkodásuk középpontjában, hiszen 
úgy vélték, hogy -  Zsolt Béla szavaival -  ’a város közreműködésével nőtt fel a nyugat-euró
pai civilizáció’.151 S az is kétségtelen, hogy a magyar falu és vidék problémáit alig értették, 
vagy pontosabban fogalmazva a falut városi szemüvegen keresztül szemlélték. A népiekkel 
szemben ugyanis azt hangoztatták, hogy a magyar vidéket, a falut és a parasztságot nem az 
irodalmi népieskedés, faji romantika vagy a népi mozgalom fogja meggyógyítani, hanem 
az európai urbánus civilizáció. „Az a politika -  írja például Zsolt Béla - , amely a parasz
tért dolgozik, akkor a legtermékenyebb, ha minél többet ad neki a város javaiból, s minél 
inkább felgerjeszti benne ugyanazokat az aspirációkat, amelyekkel a városi öntudatos tö
megek küzdenek érvényesülésükért és jogaikért. Az az irodalom, amely esztétikai célján 
kívül a parasztot is szolgálni akarja, akkor termékeny, ha a paraszt számára hozzáférhetővé 
vagy szuggesztíwé tudja tenni azokat a bonyolultabb, sokrétűbb gondolatokat és érzése
ket, amelyekben a kultúrember megnyilatkozik.”152 Ennek megfelelően a népi mozgalom
ban Zsolt nem látott mást, mint ennek a faji-paraszti romantikának a megtestesülését. 
A népi írók ezzel szemben a leghatározottabban visszautasították azt a szemléletet, amely 
a városi gondolkodást sokrétűbbnek, finomabbnak, ergo magasabb rendűnek nyilvánítja, 
mint a vidékit, a népit. A népiek a falut önértéknek tekintették, s az urbánusok fenti gon
dolataiból a magyar vidék gyarmatosítását vélték kihallani, némelyiküknél némi etnikai

151 Zsolt Béla: A város a deresen. In uő: Kőért kenyér...I. m. 52-59. p.
152 Zsolt Béla: A nagyerdő és a nagyvilág. Uo. 49. p.
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felhangokkal. Mégis igaztalan lenne az urbánusokat azzal vádolni, hogy ellenségei lettek 
volna a magyar falunak, a magyar vidéknek. Sokkal inkább arról van szó, hogy nem is
merték, nemigen értették törvényszerűségeit, s bár valóban mint szövetségesre tekintettek 
a parasztságra, -  ahogy fogalmaztak -  a csizmás népre’, mégis szavaik válasz nélkül marad
tak a magyar vidéken, s nem kis féltékenységgel ügyelték a népieket, akiknek szava vissz
hangot keltett a falvakban. így azonban csak reménykedni tudtak abban, hogy -  amint azt 
Zsolt Béla megfogalmazta -  „a sok százezer, meddő mozgósításban, emberpiacokon való 
reménytelen ácsorgásban elnyűtt csizma egyszer mégis meg fogja találni az utat, hogy a le
taposott városi cipőkkel párhuzamosan érjen a demokráciához.”153

Nem adhatunk egyszerű választ arra a kérdésre sem, hogy milyen gazdasági-társadal
mi rendszert is képzeltek el az urbánusok a magyar nemzet számára. Talán akkor járunk az 
igazsághoz a legközelebb, ha azt mondjuk, hogy bár egységes álláspontot, ideológiát nem 
alakítottak ki, mégis valamennyien valamiféle szocialisztikus megoldáson törték a fejüket, 
amely mintegy szintézist teremtett volna a szocializmus és az individualizmus, a szocializ
mus és a liberalizmus között, s amely épített az európai demokrácia (az egyenlő és titkos 
választójogon alapuló parlamentarizmus), valamint az általános emberi humanizmus ha
gyományára. Valamennyien erős kritikával tekintettek az ipari és az agrárnagytőkére, va
lamint a materialista és mechanikus szocializmusra, beleértve a kommunizmust is. Nagy 
szimpátiával figyelték az angol fabiánusok munkálkodását, így nem véletlen, hogy urbánus 
publicista, nevezetesen K. Havas Géza adta ki Magyarországon az angol fabiánusok írásait.154 
Az angol fabiánusok két alapgondolatát, nevezetesen hogy nem erőszakkal, hanem fokoza
tosan, békésen és parlamentáris módszerekkel, azaz demokratikus eszközökkel, valamint 
a középosztály és a dolgozó tömegek nevelésével elérhetők a szocialista célok, osztották 
ők is. Többen -  mint például Csécsy, K. Havas -  nem egyszerűen a nagytőkét kárhoztat
ták, hanem határozottan antikapitalista nézeteket vallottak, azaz ellenszenvük tárgya maga 
a polgári társadalom volt. „Ezért gondolom -  írja például Csécsy Imre egyik levelében -, 
hogy mindenekelőtt szigorú önbírálatra lenne szüksége a polgárságnak. Szálljon magába, 
lássa be történelmi tévedéseit, sőt bűneit. Ha nem akarja, hogy a szélsőjobb tévelygői után 
most a szélsőbal fanatikusai üljenek a világ nyakára, segítse vezető szerephez az igazi szel
lemi elitet. (Nem politikai vezetésre gondolok, hanem felvilágosító munkára és erkölcsi 
nevelésre.) Mert csak a minden osztályérdektől független, művelt és tiszta jellemű gondol
kodók találhatják meg azt a szintézist, amelyet az európai lélek mind tudatosabban kíván, 
de amely felé őnélkülük megint csak vérben és könnyben botorkálna a vak emberiség: 
a békés kiegyenlítődést individualizmus és szocializmus között.”155 Csécsy úgy vélte, hogy 
ha ezt az áhított szintézist nem is lehetne megtalálni a szocializmus és az individualizmus 
között, akkor legalább a megvalósuló szocializmust kellene humanizálni. Míg néhány más 
urbánus -  mint például Ignotus Pál -  Magyarországot feudális szellemiségű államnak vélte,

153Zsolt Béla: A csizma hazatér... In uő: A végzetes toll... I. m. 27. p.
154 K. Havas Géza szerk.: Új angol szocializmus. Tanulmányok és röpiratok az angol szocializmus köréből. 

Budapest, 1941, Szociáldemokrata Párt.
155 Csécsy Imre levele Wiesmeyer Emilhez, 1943. aug. 22. In Bán D. András: Kelet és Nyugat határán... I. m. 

58. p. A gondolat részletes kifejtését lásd Csécsy Imre: Világos pillanat. Budapest, 1946, Antiqua, passim. 
Csécsy eredetileg ennek a könyvnek A polgár bukása címet adta.
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s a magyar polgárságot hiányolta, továbbá az alsóbb néposztályok polgárosodását óhajtot
ta. „A felsőbb osztályok -  m int írja -  tehát minálunk is lehanyatlóban vannak, s a meden
ce, hová nem fulladni, hanem új életforma lehetősége végett szálljanak alá, csakis a pol
gárság lehet. S itt a földeden parasztság határtalan tábora, mely ha földhöz s munkához, 
a munkásság ha munkához és biztossághoz, a kispolgár, ki ha megélhetéshez, a hivatalnok 
s a tisztviselő, ki ha elláttatáshoz s megállapodáshoz jusson: csak a polgárisághoz juthat 
el, csak a polgáriságban állapodhatik meg. Éppúgy az intelligencia, a tudomány, a művé
szet...”156 Ignotus persze rögtön hozzáteszi, hogy nem valamiféle liberális kapitalizmusra 
gondol, hanem szociális demokráciára’, ’liberálszocializmusra’, ’polgári szocializmusra’, de 
hogy ez pontosan mit is jelent, nos, arra nem kapunk feleletet. 1945 után Csécsy -  mint 
a negyedik rend (azaz a munkásság) támogatója -  úgy vélte, hogy Magyarországon nem 
egyfajta ’metafizikai vagy tiszta demokrácia’ építése, hanem a negyedik rend forradalma 
zajlik. Erre a -  fatálisnak bizonyult -  tévedésére egyébként éppen Jászi Oszkár figyelmez
tette volt tanítványát.157 Jászi ugyanis világosan látta, hogy Magyarországon nem a negyedik 
rend forradalma zajlik, hanem a kommunisták hol békés, hol erőszakos hatalomátvétele, 
így -  mint írja -  „humanizmust keresni vagy védelmezni igazi demokrácia és valódi emberi 
jogok nélkül: fából vaskarika.”158 A Csécsy által propagált radikális polgári eszmék, vala
mint a Zsolt vezette radikális pártnak a kommunisták irányában folytatott társutas politikai 
gyakorlata hamarosan kudarcba fulladt, s valamennyiükre ugyanaz a sors várt: ledarálta 
őket a kommunista moloch.

Más a helyzet azokkal a nézetekkel, amelyek a szabadságjogok, illetve a hazai demokrácia 
hiányára vonatkoztak, továbbá azokkal az állásfoglalásokkal, amelyeket a német nácizmus 
és a magyar szélsőjobboldallal szemben fejtettek ki. Aligha megkérdőjelezhető ugyanis, 
hogy ezekben az ügyekben az urbánusoknak elméleti szempontból teljes mértékben iga
zuk volt, még ha gyakorlati megvalósításuk az adott politikai helyzetben és légkörben le
hetetlennek is bizonyult. Ezekben a kérdésekben az idő kétségkívül az urbánusokat, s nem 
a népieket, s még kevésbé az uralkodó magyar jobboldalt igazolta. Elvi szinten az urbánus 
többségi álláspontot talán Ignotus Pál fogalmazta meg a legpontosabban a fasizmusról írt 
kis könyvében. „A dogmatikus individualizmus -  írja Ignotus -  polgári kizsákmányolást 
és polgári kultúrát jelent. A dogmatikus kollektivizmus véget vet a polgári kizsákmányo
lásnak, de a polgári kultúrának is. A baloldali elgondolás: megszüntetni, legalább foko
zatosan, a polgári kizsákmányolást, de megmenteni, sőt gazdagabbá s függetlenebbé fej
leszteni a polgári kultúrát. A fasizmus viszont megnyomorítja a polgári kultúrát, hogy 
megszilárdítsa a polgári kizsákmányolást. »Szintézis« ez is, nem fér hozzá kétség; csak 
nincs miért elragadtatva lenni tőle.”159 Ignotus a hitlerizmus és az olasz fasizmus kritikáját 
azokkal -  a nemritkán baloldaliakkal -  szemben fogalmazza meg, akik az 1930-as években

156 Ignotus Pál: Idegen gondolatok és intézmények. In Mi a magyar most? Tanulmányok a magyar jelen leg
fontosabb kérdéseiről. Budapest, 1937, Pantheon, 18-19. p. (2. kiad. Budapest, 1990, Cserépfalvi -  Gon
dolat -  Tevan.)

157 Lásd Jászi Oszkár: Leszámolás katasztrófa előtt. Tárogató, 1946. dec. 9. 2-7. p.; valamint uő: A szovjet 
társutazók filozófiájához. Tárogató, 1948. dec. 1-7. p.

158 Uo. 7. p.
159 Ignotus Pál: A horogkeresztes hadjárat. Budapest, 1933, A szerző kiadása, 31. p.
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úgy vélték, hogy a hitlerizmus a szegény néprétegek felemelését, boldogulásuk megkönnyí
tését is célozza, továbbá ugyanúgy azzal az individualizmusra alapozott szabad versenyes 
kapitalizmussal, valamint a parlamentáris rendszerrel akar leszámolni, mint a baloldaliak. 
S a fanatizmus, az antiszemitizmus és a barbarizmus -  érvelnek ezek a fasizmust mente
gető gondolkodók -  csak sallangok, amelyek majd idővel lekopnak a mozgalomról. Igno
tus, s a többi urbánus is sokkal pontosabban érzékelte a fasizmus lényegét, mint kortársaik 
többsége, akik különféle mentegető magyarázatokkal álltak elő (a fasizmus hatékonysága, 
a néprétegek fanatikus szeretete, a hadsereg fejlesztése és hadászati sikerei stb.). S igaza 
volt Ignotusnak abban is, hogy a hitlerizmus faji alapú politikai gyakorlata, azaz -  mint írja 
’minden fajtisztaság szempontjából elkobzott ügyvédi diploma, minden Jude! felirat a Kur- 
fürstendammon nemcsak a zsidók megalázása, hanem megalázása minden embernek. S az 
urbánusok sokkal jobban érzékelték a magyar uralkodó középosztálynál -  a szélsőjobbról 
már nem is beszélve -  azokat a veszélyeket, amelyek a magyar nemzetre leselkednek. Csé- 
csy is világosan látta, hogy a hitleri birodalomban nekünk csak a segédnépek szerepe jut
hat, mindenfajta önállóság nélkül, s a végső győzelem esetén Magyarország germanizálása 
aligha lett volna elkerülhető.160 De az is az igazsághoz tartozik, hogy Zsolték 1945 és 1949 
között Magyarország szovjetizálását már nem érezték ugyanilyen fenyegető veszélynek. 
S 1949 után már késő volt mindezt felismerni...

160 Csécsy ezeket a gondolatokat magánlevelekben fogalmazta meg. 1945 után egy kis könyvet (Ha Hitler 
győzött volna... Budapest, 1947, Vájna és Bokor) is szentelt a témának.
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A MAGYAR FAJVÉDELEM

Bár a magyar fajvédelem ideológiájának egyes gondolati sémái egészen a dualizmus koráig 
vezethetők vissza (Bartha Miklós nacionalista publicisztikája, Szemere Miklós nemzetfenn
tartó fajszeretetej Kiss Sándor faji eszméi, Istóczy Győző antiszemita mozgalma, polgári 
radikalizmus- és szocializmus-ellenesség, a természettudományos gondolkodás elutasítása, 
a magyar öncélúság gondolata, tragikus életérzés, antiszemitizmus, biológiai fajfelfogás), 
mégis a fajvédelem egészét és lényegét tekintve új jelenség a magyar politikai gondolkodás 
történetében. A magyar fajvédelem, mint mozgalom és politikai ideológia alapvetően az első 
világháborút követő nagy nemzeti összeomlás termékeként jött létre. Legismertebb ideoló
gusai, írástudói és politikusai ugyanis (Bajcsy-Zsilinszky Endre, Eckhardt Tibor, Gömbös 
Gyula, Kozma Miklós, Lendvai István, Milotay István, Szabó Dezső) homo novusoknak 
számítottak a magyar közéletben.1 Szemben a két világháború közötti időszak konzervatív 
(Bethlen István, Szekfű Gyula, Teleki Pál) vagy éppen liberális (Berzeviczy Albert, Gratz 
Gusztáv, Vázsonyi Vilmos) gondolkodóival meghatározó élményeik nem a Monarchiához, 
hanem az első világháborúhoz fűződtek, következésképpen különösebb nosztalgiát nem 
tápláltak a dualista rendszer iránt, végül pedig nem akarták azt még részlegesen sem visz- 
szaállítani. Harcos nacionalizmusuk, függetlenségi nézeteik miatt a dualizmus korát min
dennek látták, csak aranykornak nem, a Monarchiában mást, mint eltakarítandó romokat 
nem láttak. Sokkal inkább egy új, egy harmadik Magyarországról álmodoztak, a politikai, 
társadalmi és a szellemi életben pedig őrségváltásban reménykedtek, s nem is volt kérdés 
számukra, hogy a magyar történelem kontinuitása az első világháború időszakában meg
szakadt, s -  mint ahogy azt Gömbös Gyula a rá jellemző stiláris bravúrral megfogalmaz
ta -  az ország rohamtempóban lépett át egy régi világból egy újba. A magyar fajvédelem 
legkiválóbbjai -  Bajcsy-Zsilinszky, Lendvai és Szabó Dezső -  őszintén hittek abban, hogy 
Magyarország erényt tud kovácsolni a bukásból, s az ország igazi lelki megújhodás, nemzeti 
és faji reneszánsz előtt áll. Ők ugyanis -  kezdeti tagadhatatlanul harcos antiszemitizmusuk 
ellenére -  nem mások kifosztásának prófétái voltak, hanem a magyar lelkek forradalmát 
hirdették, s egy ’új magyar ember’ megszületésének szükségességéről szónokoltak.2 Számuk
ra a fajvédelem -  mint ahogy ezt Szabó Dezső megfogalmazta -  nemcsak minden ’idegen

1 Szabó Dezső neve mellé kerülhetne egy kis kérdőjel, ő ugyanis öntörvényű gondolkodó volt, profetikus 
hajlamokkal. Gondolkodását mégis -  ha egyáltalán valami, akkor -  a fajvédő jelző fejezi ki leginkább, hi
szen legfontosabb feladatának mégiscsak a magyar faj védelmét tekintette. Ugyanakkor ő már az 1920-as 
évek közepén élesen szembefordult egykori fajvédő híveivel. Ez azonban nem újdonság pályáján, hiszen 
nem volt olyan ideológia, politikus, gondolkodó (Horváth János, Szekfű Gyula, Babits, Németh László és 
mások), akit ne illetett volna éles kritikával. Szabó Dezső életműve mégis leginkább annak szomorú pél
dája, hogy mivé lesz egy zseniális tehetség és nagyra hivatott író, ha életét politikai pamfletekre fecsérli.

2 Zsilinszky Endre: Nemzeti újjászületés és sajtó. Budapest, 1920, Táltos, 3. p.
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étvágy hódításának’ letörését jelentette, hanem küzdelmet mindenfajta szociális kizsákmá
nyolás és kulturális elnyomás ellen, továbbá a magyar faj megszervezését egy ’acélfegyelmű 
demokráciában’.3 Bár a magyar fajelmélet nyilvánvalóan sokat merített a magyar fajvédők 
gondolataiból, az utóbbiból azonban nem szükségszerűen következik az előbbi, tudniillik 
a két mozgalom és ideológia között nincs teljes kontinuitás. A magyar fajelmélet ugyan
is elsősorban francia és főképp német forrásokból táplálkozott. A magyar fajvédő ideoló
gusok többsége -  s éppen a legjelentősebbek, mint Bajcsy-Zsilinszky, Eckhardt, Lendvai, 
Szabó Dezső -  élesen szembefordultak a náci ideológiával, s a fasizmus hazai irányzataival, 
a zöldingesekkel, a nyilasokkal, anélkül azonban, hogy feladták volna eredeti elképzelései
ket, vagy legalábbis azok nagy részét. A hazai nácizmust ugyanis igen gyakran éppenség
gel magyar fajvédelmi alapról bírálták, s zöld bolsevizmusnak tartották.4 Mint ahogy azt 
a Magyar Nemzet tekintélyes publicistája, Nomád (Lendvai István) megfogalmazta: hűek 
merészeltek maradni régi énjükhöz, nevezetesen ahhoz az ideához, hogy ’Magyarország 
magyar ország maradjon.5 Úgy gondolták, hogy ők nem távolodtak el eredeti nézeteiktől, 
míg ugyanis 1918-ban és 1919-ben az akkori -  véleményük szerint a hazai zsidóság sze
reptévesztése miatt bekövetkezett -  nemzetvesztéssel, az 1930-1940-es években a német 
veszedelemmel és keresztényellenes destrukcióval helyezkedtek szembe. Szabó Dezső is 
élete végéig kitartott eredeti elképzelése mellett, nevezetesen, hogy a magyarság elnyomott, 
kisebbségbe szorult faj a saját hazájában, s csak akkor „szerezhet érdemeket a jövőre, ha 
a német vagy zsidó faj életérdekeibe, ideológiájába, frazeológiájába beszervezkedik”.6

Legmeghatározóbb és legerősebb életérzéseik tehát nem a békebeli Monarchiához, 
hanem a háborúhoz, az átélt borzalmakhoz, az erdélyi román betöréshez, de mindenek
előtt a történeti Magyarország tragikus bukásához, végül pedig az októberi forradalom és 
a kommün -  mély ellenszenvvel tekintett -  valóságához fűződtek, s ez utóbbiban különö
sen a magyarországi zsidóság szerepét ítélték meg ellentmondást nem tűrő keménységgel.7 
A romokon új, független, továbbá Habsburgok, arisztokraták és -  nagyrészt zsidó -  nagy
tőkések és bankárok nélküli országot kívántak megteremteni, leginkább radikális reformok 
segítségével. Meghatározó ideológusaik, politikusaik ennélfogva alapvetően a parlament 
meghódítására, a választások megnyerésére, valamint a magyar nép -  úgymond -  felvilá
gosítására, felrázására, ébresztésére törekedtek, forradalommal csak nagy ritkán fenyegetőz

3 A gondolatot lásd Szabó Dezső: Szellemi életünk válsága. In uő: A magyar káosz. Pamfletek. Budapest, 
1990, Szépirodalmi Könyvkiadó, 163. p.

4 Lásd például Budaváry László: Zöld bolsevizmus. A  nemzetietlen nyilas-mozgalom hűséges és döbbenetes 
képe. Budapest, 1941, Nemzeti Élet; valamint Szabó Dezső: A végzet ellen (Hungarizmus és halál). In 
uő: A z egész látóhatár. 1. köt. Budapest, 1991, Püski, 438-482. p.

5 Lendvai István: Nomád leveleiből. Budapest, 1942, Linea, 7. p.
6 Szabó Dezső: Haláltánc a kisebbségi kérdéssel. In uő: A magyar káosz... I. m. 259. p.
7 A nemzedék meghatározó háborús élményeiről leginkább a grafomán, de rendkívül érzékeny Kozma 
Miklós naplóiból tájékozódhatunk. Kozma éles szemmel vette észre, hogy a front nem a bonyolult, kifi
nomult széplelkeknek kedvez, hanem az egyszerű, bátor és józan paraszti ésszel gondolkodó embereknek. 
Ugyancsak Kozma naplójából érthetjük meg e nemzedék hátország- és radikalizmusellenességét. Már 
1916. dec. 15-én azt jegyezte naplójába, hogy a radikális nemzedék leszerepelt, továbbá hogy a háborút 
nemzeti fellendülés fogja követni. Lásd Kozma Miklós: Egy csapattiszt naplója 1914-1918. Budapest, 
1931. Révai; Ami kimaradt egy csapattiszt naplójából. 1914-1918. Budapest, 1932, Magyar Távirati Iro
da, passim.
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tek. Frontharcosaik, egyesületeik tagsága azonban lázas forradalmi hevületben élt, igaz, ezt 
legtöbbször csak kalandor akciókban, hecckampányokban, zsidóverésekben vagy nyilvános 
zsidózásban élték ki. A magyar fajvédő ideológusok gondolatainak középpontjában a ma
gyar középosztály, a kisgazda-társadalom, az utódállamokba szorult népi tömegek, végül 
pedig a -  marxizmus mételyétől megszabadított -  munkásság állt, s nem a felső tízezer.

Ez az egységessé gyúrt ideológia -  tehát a vélt vagy valós külső és belső ellenségekkel 
szembeni rendíthetetlen faj- és nemzetvédelem, a megcsontosodott magyar társadalommal 
szembeni gyanakvás, a közép- és az alsóbb néposztályok érdekeinek erőteljes képviselete 
egyfelől, továbbá a valóban létező szociális érzékenység másfelől -  a nagy összeomlás után 
meghatározó szerepet játszott a magyar politikai eszmetörténetben. A magyar fajvédőkkel 
tehát új fejezet kezdődött a magyar nemzetről való gondolkodásban. Talán túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy a XX. században a tízes évek legvégén, a húszas évek elején, közepén ez 
a politikai nézetrendszer jelentős társadalmi rétegek gondolkodását alakította át, hatása 
a harmincas-negyvenes években sem szűnt meg, s utórezgéseit máig érezzük.

Az úgynevezett proletárdiktatúra és a trianoni sokk után a fajvédelem helyezte ismét 
a magyar politikai gondolkodás középpontjába a nemzeti kérdést, továbbá a fajvédelemnek 
köszönhető, hogy a magyar nemzet veszélyeztetett helyzete tudatosult, s az internacionális 
ideológiák háttérbe szorultak. Ugyancsak a fajvédő ideológia állította a politika tengelyébe 
a szociális kérdést, mégpedig nemzeti színezettel. Ez az érem egyik, viszonylag pozitív oldala. 
A másik oldalon azonban ennél jóval több negatívum áll: a polgári társadalom, s általában 
a polgári szabadságjogok háttérbe szorítása vagy egyenesen semmibevétele; a vezér utáni 
vágyakozás; a későbbiekben katasztrofális következményekkel járó antiszemitizmus (annak 
minden formája, tehát a szalon-, az érzelmi, a szelektív, az elkülönítő és a megsemmisítő 
antiszemitizmus); a környező vagy a magyarsággal nem feltétlenül szimpatizáló hatalmak, 
népek lenézése, differenciálatlan megítélése; az utódállamok gyűlölete; az irracionális gon
dolkozásra és cselekvésre való hajlam; az erőteljes és leegyszerűsítő historizálás; a mindent 
politikai szempontból elbíráló primitív tudomány-, irodalom- és művészetszemlélet; a ma
gyar nyelv -  Szabó Dezső és Bajcsy-Zsilinszky üdítő kivételével -  gyakori kerékbe törése, 
azaz a nyelvi igénytelenség. Ha az 1920-as évek parlamenti naplóit, a korszak népszerű 
irodalmát vagy sajtótermékeit olvassuk -  különösen, ha ezt összevetjük a századfordulós 
irodalommal -  megdöbbentő a kettő közötti különbség, mintha egy másik országba csöp
pentünk volna. A politikai gondolkodásban, de még a politikai nyelvezetben is egy egész 
világ választja el a liberális századfordulót a fajvédő 1920-as évektől. A magyar fajvéde
lem -  szemben az általános közvélekedéssel -  meghatározó szerepet játszott a XX. század 
magyar politikai gondolkodásában, alapvetően befolyásolta a magyar uralkodó politikai 
osztály nézeteit, s nagy hatást gyakorolt a magyar fajelméletre és a hungarizmusra, továb
bá máig hatóan megváltoztatta a magyarországi zsidóság megítélését, s hatása alól még az 
olyan baloldali ideológiák sem tudták kivonni magukat, mint az 1930-as években induló 
népi mozgalom.



2 2 0  * MAGYAR FAJVÉDELEM ÉS FAJELMÉLET

Ki a magyar?

A magyar fajvédők leginkább arra a kérdésre -  szemben a konzervatívokkal, akik a mi a ma
gyar? kérdést feszegették -  szerettek volna egyértelmű választ kapni, hogy ki a magyar? Úgy 
vélték ugyanis, hogy az emberi cselekedetek a faji lélek megnyilvánulásai, továbbá -  háborús 
tapasztalataiknak is tulajdoníthatóan -  a világtörténelemben nem láttak mást, mint fajok 
és nemzetek állandó harcát, azaz vérre menő küzdelmet a létért, a fennmaradásért.8 Ezt az 
elképzelést, mint magától értetődő természeti törvényt kezelték, s egész ideológiájukat, po
litikájukat erre a konfrontativ elképzelésre, háborús logikára építették. Szabó Dezső, a ma
gyar faj védelem romantikus és misztikus prófétája is azt hangsúlyozta folytonosan, hogy 
tőle minden izmus egyformán távol áll, s minden fajnak csak maga iránt vannak köteles
ségei, a legfontosabb kötelesség pedig felkészülni, majd helytállni a fajok nagy harcában.9 
A faj létezésének tagadása -  vélte -  egyszerű zsidó trükk, amelynek célja a zsidóság folyto
nosan megnyilvánuló imperialisztikus törekvéseinek elleplezése.10 Úgy látta továbbá, hogy 
a nemes és nagylelkű, tehát élhetetlen magyar faj a modern kapitalista kor anyagiassága és 
kegyetlen versenye miatt folyamatosan tért veszít más fajokkal, mindenekelőtt a zsidóval 
és a némettel szemben, s ebből a helyzetből csak egy -  határozatlan körvonalú -  faji forra
dalom vezetheti ki a magyarságot, amelynek -  talán mondanunk sem kell -  éppen ő len
ne a szellemi vezére és prófétája. A magyarság -  érvelt Szabó -  ’keleti súlyosságával, erős 
méltóságérzetével és beteg szemérmetességével’ egy versenyre alapozott korszakban tör
vényszerűen csak vesztes lehet a törtető, és az erős faji szolidaritással rendelkező népekkel 
szemben. Ezt megakadályozandó biztosítékokat, korlátokat -  egyszóval erőteljes állami 
beavatkozást -  sürgetett. Megoldási javaslatai közül azonban kifelejtette a legfontosabbat, 
nevezetesen, hogy egy versenyre alapozott korszakban talán a magyarságnak is versenyez
nie kellene, s nem állami emlők után kapkodni, s hogy a szolidaritás hiánya sem valami 
öröktől fogva adott dolog, azon talán változtatni is lehetne.11

A fajvédők a faj és a nemzet fogalmát leggyakrabban felváltva használták, tehát különb
séget -  legalábbis az esetek döntő többségében -  nem tettek a kettő között, következéskép
pen az 1920-as évek fajvédelmében a faj sokkal inkább történeti, kulturális, mintsem bioló
giai kategóriaként jelent meg. Ha mégis különbségről beszéltek, akkor azt mondták, hogy 
a nemzeti gondolat, a nemzeti érzés a faji összetartozás politikai megjelölését és megnyilat
kozását jelenti. Ez a megfogalmazás kellőképpen homályos, tehát mindebből következhet 
egy biológiai fajfogalom, mint ahogy annak az ellenkezője is. Az ébredők kiáltványa is azt 
hangsúlyozta, hogy nincsenek tiszta fajok, így a magyar sem az, hanem a magyarság -  iga
zi stiláris bravúrral kifejezve -  átmegy a keveredés különböző folyamatán’, de alapvetően 
mégis megőrizte sajátos szellemi és testi képességeit. „Amikor tehát fajvédelemről, illetve

8 Lásd például A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célkitűzései. Budapest, 1933, Held János Könyv
nyomdája, 12. p.

’ Szabó Dezső: Egyenes úton. Tanulmányok. Budapest, 1920, Táltos, 5-6. p.
10 A gondolat részletes kifejtését lásd Szabó Dezső: Faj és világirodalom. In Panasz. Újabb tanulmányok. 

Budapest, 1923, Ferrum, 91-102. p.
11 Az állami feladatok sorjázását lásd Szabó Dezső: Március mérlegén: A Gömbös-kormány és az „Új Kor

szak”. In uő: A magyar káosz... I. m. 216-222. p.
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A z Ébredő Magyarok Egyesületének nagygyűlése a Vérmezőn. 1920-as évek (fszek)

a magyar fajról beszélünk -  írják -, ezalatt a magyarságba beolvadt bármilyen idegen vérű 
testvéreinket is értjük, akik ebbe a közösségbe tartozónak érzik magukat, azonos világnézeti 
és erkölcsi felfogást vallanak, és a magyarság sorsát, célját törekvéseit minden fenntartás 
nélkül magukévá teszik.”12 S a magyar fajvédelem egyik alapvető gondolata, nevezetesen 
a nemzeti öncélúság ideája -  amelyet a politikában Gömbös Gyula aknázott ki -  sem jelent 
mást, mint a történetileg kialakult magyar faj megvédését, megerősítését, öntudatának fel- 
ébresztését és folyamatos ébrentartását. S aki nem tartozik ebbe a -  mint láttuk nem telje
sen zárt -  kategóriába, azaz a keresztény magyarság fogalmába, az csak a nemzeti kisebb
ség státuszára tarthat igényt.

A fajvédők többsége a hazai zsidóságot is az utóbbi kategóriába sorolta, s ebből a felfo
gásból nem a kiűzés vagy különösen nem a megsemmisítés következett logikusan, hanem 
a numerus clausus, tudniillik az a nézet, miszerint a nemzeti kisebbségek nem tölthetnek 
be nagyobb szerepet a magyar államban, mint amit számarányuk megenged. A fajvédők 
ugyanis nem hittek a hazai zsidóság asszimilációjának sikerében sem. „Kikeresztelkedett 
és izraelita vallású zsidó -  írják fajvédelmi útmutatójukban -  között ebből a szempontból 
nincs különbség. Ne higgyünk a zsidók hazafiságában, beolvadásában sem. A cionista, 
a kommunista, a demokrata és az úgynevezett asszimiláns zsidó egyaránt fajunk életére 
tör. Cáfoljuk és irtsuk az úgynevezett »becsületes« zsidóról szóló elméletet. A zsidósággal,

12 A magyar nemzeti újjáébredés... I. m. 13. p. Hasonlóan vélekedett erről a kérdésről Milotay István is. 
Lásd Faj védelem. In Tíz esztendő. Cikkek, kortörténeti jegyzetek, 1914-1924. Budapest, 1924, Pallas, 
275-278. p.
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mint alattomos, tehát legveszedelmesebb ellenségünkkel örök harcban állunk; az ellensé
get pedig nem szokás kímélni akkor sem, ha erkölcsi bizonyítványt mutat fel. Annál ve
szedelmesebb.”13

A ki a magyar? kérdésre a fajvédők tehát azt a választ adták, hogy a magyarság törté
netileg kialakult egységes faj, amelynek hivatása -  Szent István óta -  a krisztusi világnéze
ten alapuló kultúra fejlesztése és védelme, valamint műveltsége és központi helyzete miatt 
a Duna-medencében a vezető szerep betöltése. A közép-európai kis népek között megilleti 
a magyarságot ez a vezető szerep, de ehhez társul még -  további illúziókat kergetve -  egy 
ennél is nagyobb küldetés, nevezetesen a szláv, germán és latin népek érintkezési pontján 
élve, ezen népek közötti kiegyensúlyozás és kiegyenlítés. Ennél nagyobb terhet a magyar 
fajvédők már nem is rakhattak volna az általuk is szerencsétlennek tartott, s megerősödésre, 
újjáébredésre szoruló magyar nemzet gyenge vállaira. Sajátos paradoxona a magyar esz
metörténetnek, hogy míg a fajvédők vehemensen tagadták a kontinuitást a századforduló 
liberális nacionalista nemzedékével, ebben a kérdésben híven követték őket, ők maguk 
is légvárakat építettek, mintha 1914 és 1920 között Magyarországon és Magyarországgal 
semmi sem történt volna, s mintha Trianonnal nem veszett volna el örökre -  a korábban 
is csupán az önámításra és káprázatra épülő -  magyar birodalmi gondolat.

Alapvető kérdésekben a XX. századi magyar publicisztika egyik legnépszerűbb és leg
olvasottabb szerzője, Milotay István is egyetértett a fajvédőkkel. A ki a magyar? kérdésre 
azonban ő egy sajátos, sok tekintetben eredeti választ adott. Milotay szerint ugyanis a ma
gyarság máig megőrizte eredeti faji kétarcúságát, azazhogy megmaradtak azok a faji kü
lönbségek, amelyek a magyarság őstörténetéből eredeztethetők, amikor az Urál hegység 
déli lejtőin élő ugor törzseket hun-turk törzsi töredékek hódították meg. Ez a törökös elem 
erősödött azután a magyarság vándorlása során (kazárok, avarok, besenyők, bolgárok, ’hun 
eredetű székely törzs’).14 Ez a származási kettősség -  mondja Milotay -  alakította ki a ma
gyarság kettős szellemi-lelki alkatát. „Ezért található meg bennük egyrészről a romantikus 
lobbanékonyság, a színes, bátor képzelőerő, a magát könnyen tékozló kockáztatás, az egy 
rohamra mindent föltevő hősiesség, a nemzeti önállóság, a nemzeti becsvágy százszázalé
kos érvényesítése. A másikban viszont az óvatosság, az előrelátás, a hidegebb fontolgatás, 
a valósággal, a lehetőséggel számoló, a kivitelben lassú, de szívós, következetes eltökéltség, 
aztán a hosszú lejáratú ellentállásra berendezkedő passzivitás, s a megpróbáltatásokkal 
szemben a kedélyességig menő kitartás és egykedvűség.”15 Milotay ezt a két lelki beállító
dást a magyar parasztságban, illetve a magyar középnemességből kinövő középosztályban 
vélte felfedezni. Ebből a tetszetős, de igencsak gyenge lábakon álló elméletből Milotay arra 
a következtetésre jutott, hogy a magyar történelemben eddig főleg a törökös erények ural
kodtak, de ez a modern korban tovább nem folytatható, s ma arra van szükség, hogy a józan, 
nehézkes, óvatos és szívós gyalog-magyarság’ jöjjön a maga megfontoltságával, garasos
ságával és ’földre tapadó tekintetével’. A magyar egyházaknak, a hadseregnek, a gazdasági 
életnek, az irodalomnak és a művészetnek ebből a rétegből kell az utánpótlást biztosíta

13 Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. Budapest, 1923, A Cél kiadása, 21. p.
14 Milotay István: A magyarság két arca. In Új világ felé. Cikkek, kortörténeti jegyzetek, 1933-1940. 2. köt. 

Budapest, 1940, Stádium, 47. p.
15 Uo. 50. p.
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niuk. Nem paraszt-Magyarországra, de nem is csupán a kiváltságosok számára hozzáfér
hető elit kultúrára van tehát szükség, hanem „a parasztságot kell az állam, a nemzetvezetés, 
a gazdasági szakszerűség, a szellemi erőfeszítés európai színvonalára felemelni, hogy az új 
Magyarországot felépíthessük.”16 Ebből a vízióból azonban nem lett semmi, megmaradt 
Milotay gondolatkísérletének.

Múltszemlélet

A magyar fajvédőket nem a történeti megismerés olthatatlan vágya hajtotta, így nem 
véletlen, hogy -  szemben a konzervatívokkal vagy a liberálisokkal -  nekik nem voltak 
jó nevű historikusaik, még közepes történészeik se nagyon. S -  meglepő módon -  még 
a majd minden politikai irányzatnál szükségszerűen rajokban felbukkanó antikvárius ér
deklődésű futóbolondok, komoly történeti intézményektől és szaklapoktól -  többnyire 
joggal -  eltanácsolt önjelölt grafomán szerzők is messze elkerülték őket. A kétségtelenül 
legkoncepciózusabb fajvédő ideológust, Bajcsy-Zsilinszky Endrét ugyan foglalkoztatta 
a történeti múlt, de ő is legfeljebb a nagyvonalú történeti esszé műfajáig jutott el, amely 
mögött azonban mindig valamilyen politikai cél húzódott meg. Ugyanígy Milotay Istvánt 
is -  valóban meglévő históriai érdeklődése és ismeretei ellenére -  csak az érdekelte a tör
ténelemből, ami alátámasztotta napi politikai publicisztikáját. A magyar história a fajvé
dőket tehát nem önmagában érdekelte, csekély történeti érdeklődésüket egyetlen kérdés 
tudta csak felcsigázni, de az aztán annál inkább: hol vesztettünk utat? Mi az oka annak 
a -  kétségkívül párját ritkító -  nagy összeomlásnak, amely keretét a háború, a forradalmak 
és Trianon hármasa jelöli ki? S hogy erre a -  valljuk meg: valóban érdekfeszítő -  kérdésre 
adott feleletük sem igazán történeti, nos, az az előzmények ismeretében már aligha meg
lepő. Amint az sem, hogy az egyetemes történelemről mit sem tudtak, abból legfeljebb az 
antanthatalmak első világháborús szerepe érdekelte őket, a körülöttünk létrejövő új ál
lamok népeinek igaz története pedig örökké fehér folt maradt számukra. Az árulástézis, 
azaz a történeti Magyarország nemzetiségeinek -  úgymond -  hálátlansága, hitszegése és 
hűtlensége tökéletesen kielégítette történeti kíváncsiságukat, ennél többet nem is nagyon 
akartak megtudni a szlovákokról, románokról, szerbekről, ruszinokról. Az árulástézis az 
1848-49-es szabadságharc után, a hazai nemzetiségekkel kapcsolatos liberális naciona
lista illúziók szertefoszlása után vált általánosan elfogadott nézetté a magyar uralkodó 
osztályban. A fajvédők csak ezt a széles körben elterjedt nézetet vették át, s fejlesztették 
dogmává. Amivel természetesen nem az itt felsorolt népeknek ártottak, csakis maguknak, 
de még inkább a félrevezetett magyar közvéleménynek, s ne felejtsük ki a sorból a kései 
utódokat sem.

A magyar fajvédők szerint a magyar összeomlás nem valami bonyolult, nehezen megfejt
hető történeti, gazdasági, demográfiai okok eredője, hanem alapvetően a magyarság -  köze
lebbről nem meghatározott és ködös -  erkölcsi válságának, valamint a világ magyarság elleni

16 Uo. 87. p. Szabó Dezső ugyanezt a gondolatot úgy fogalmazta meg a maga sajátos nyelvén, hogy a „ma
gyar föld egyetemét a magyar parasztság létforrásává kell biztosítani, s a magyar paraszt arra való gyer
mekeiből kell intézményesen megújhodást, egységet vinni a ma még zűrzavaros középosztályba”. Szabó 
Dezső: A z egész látóhatár. Tanulmányok. 1. köt. Budapest, 1939, Magyar Élet, 14. p.
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összeesküvésének következménye volt.17 S ez az erkölcsi válság szerintük azért következett 
be, mert a magyarok fajhűsége hiányt szenvedett, faji öntudata elapadt. Már-már el is hihet
nénk ezt valóban kézenfekvő és tetszetős választ, de ha tovább kérdezünk, már nem is olyan 
egyszerű a helyzet, mert mi is voltaképpen a fajhűség, s mit is jelent végeredményben a faji 
öntudat? Ezekre a mélyebben fekvő kérdésekre a magyar fajvédők más és más választ adtak. 
Az Ébredő Magyarok Egyesületének kiáltványa nem sokat hezitált és kutakodott az okok 
után, szerintük ugyanis a nemzeti öntudat elhomályosodásáérf a liberalizmus korában nagy 
tömegben bevándorolt zsidóság tehető felelőssé, akik a maguk sajátos szellemiségével meg
szállták az ipart, a kereskedelmet, a bankokat, a sajtót, végül pedig a politikai hatalmat, s így 
„megbénították a nemzeti erőket éppen akkor, midőn azok áldozatos kifejtésére a legna
gyobb szükség lett volna”.18 Emellett a kiáltvány kárhoztatja még a liberális kapitalista rend
szert is, amely a keresztény magyarság teljes elszegényedését okozta, továbbá a magyar állam 
fölé a nemzetközi gazdasági és tőkehatalmat helyezte. E két tényező okozta azt a szituáci
ót -  fogalmazzák meg az ébredők a későbbiekben oly sokszor hangoztatott tézist amely
ben a magyarság alárendelt, kizsákmányolt, kiszolgáltatott páriává vált a saját hazájában.

A kiáltványban megfogalmazódik -  igaz, szinte elrejtve -  egy harmadik ok is, neveze
tesen, hogy az összeomlás ideje alatt hiányzott a magyar politikai osztályból egy erős ve
zéregyéniség, aki irányt tudott volna szabni az eseményeknek. S ez annál is inkább prob
lémát okozott, mivel a magyarság -  ez egyszer valóban rátapintva a lényegre -  ’túlontúl 
be van állítva a központosított magyar állameszme irányába. Nagyszerű meglátás, s csak 
azt sajnálhatjuk, hogy a kiáltványt szövegező ébredők nem követték tovább ezt a gondola
ti szálat, hiszen ekkor alapvető megállapításokhoz juthattak volna. Kétségtelenül egysze
rűbb volt a könnyebb úton elindulni: kell egy vezér, korlátozni kell a zsidókat a magyar 
életben, végül a kapitalizmus fölé kell helyezni az államot, s azonnal megoldódik minden 
problémánk. Gömbös Gyula a forradalom és a kommün után írt visszaemlékezésében az 
összeomlás okai között a központi hadvezetés hibáit, az önálló magyar hadsereg hiányát, 
a magyar kormányok tehetetlenségét és vakságát (nevezetesen, hogy nem látták -  s ebben 
Gömbösnek nagy valószínűséggel igaza is volt - , hogy az utódállamokban nem a pacifiz
mus, a hadsereg szélnek eresztése, hanem a nacionalizmus és a militarizmus uralkodik), 
valamint a hazai zsidóság bomlasztó tevékenységét sorolta fel.19

Az erkölcsi válság okait kutatva a fajvédők megpróbálkoztak egy másik -  sokkal reá
lisabb -  válaszkísérlettel is. Nevezetesen, hogy az erkölcsi válság mögött tulajdonképpen 
egy bizalmi válság húzódik meg, a munkások bizalmatlanságot táplálnak a nemzeti gon
dolat és a felsőbb osztályok iránt, a parasztok bizalmatlanok a várossal és az értelmiséggel 
szemben, s mindenki bizalmatlan az államhatalommal szemben, amelyet a törtetés, a ha
zugság, a korrupció, valamint az önző egyéni célok követése jellemez. S ez a bizalmi válság 
összekapcsolódott egy hagyományvesztéssel is, nevezetesen a tradicionális magyar értékek

17 A fajvédőknél olyan mély és meghatározó volt ez a gondolat, hogy Milotay István még az 1953 és 1957 
között írt cikksorozatában is ezt tartja meghatározónak. Lásd Milotay István: Egy élet Magyarországért. 
Ami Horthy emlékirataiból kimaradt. Budapest, 2001, Gede Testvérek, 18. p.

18 A magyar nemzeti újjáébredés... I. m. 4. p.
19 Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról. Bu

dapest, 1920, Budapesti Hírlap Nyomdája, passim.
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eltékozlásával, azaz a fajvédők szerint a tisztelet, a nagylelkűség, a szerénység és a testvé
riesség helyébe az élvezeteket hajszoló és habzsoló, csak és kizárólag a mának élő, valamint 
a szexuális jelleggel telített’ életmód és életcél lépett. A magyar fajvédők érvrendszerében 
megjelent tehát a modernitással szemben érzett fenntartás is, amelyet ők úgy fordítottak le 
a saját nyelvükre, hogy a magyar fajiság szelleme (egyszerűség, ragaszkodás a tradíciókhoz 
stb.) behódolt a modern szellemnek, amely mindent egy elképzelt felvilágosult haladás esz
méjéhez mér. Ezt az érvelést aligha nevezhetjük légből kapottnak, hiszen valóban nemzedéki 
tapasztalat húzódott meg emögött. S ezen a ponton az is világossá válik, hogy miért jelenik 
meg -  történelmünkre nézve tragikus módon -  e nemzedék szemében a modernitás a zsidó 
képében, továbbá -  egyébként Európa minden országában jelentkező -  modernitáskritiká- 
juk hogyan kapcsolódik össze -  ismét csak végzetesen -  zsidóellenességgel. Ennek a bonyo
lult történeti folyamatnak (tudniillik, hogy az asszimiláció útján elindult, de egy bizonyos 
ponton megrekedt kisebbség a modernitás élére állt) a szétszálazásához, történeti okainak 
felkutatásához nem az összeomlás időszaka, nem a romokban heverő ország, hanem ennél 
jóval nyugodtabb periódus, valamint finomabb intellektuális teljesítmény kellett volna. De 
ezzel a magyar fajvédők nem rendelkeztek. Ők -  mint egy háborúban edződött, csak a há
borús játékszabályokat és nyelvet ismerő, de rendkívül tehetséges csoport -  erre a feladat
ra alkalmatlanok voltak, hiszen nem a gondolati szálak szétválogatásával, hanem rövidre 
zárásával voltak elsősorban elfoglalva. Azaz nem bonyolult történeti okok után kutattak, 
hanem egyszerű, kézzelfogható és politikai cselekvésre mozdító válaszokat kerestek. A fo
lyamatot érthetővé teszi -  ha mentségül nem is szolgál -, hogy a korszak, azaz az ezeréves 
ország összeroskadása, a történeti Magyarország romhalmazzá válása aligha tett lehetővé 
egy igényes és finom érvelést. Az ő gondolkozásukhoz, észjárásukhoz sokkal közelebb állt 
a ’ki kell tépni a dudvát gyökerestül’ mentalitás, mint a dolgok mélyebb értelmének vagy 
éppenséggel a finom megoldások keresése. Egy eldurvult, műveltséghiányos, tapasztalatok 
nélküli (vagy pontosabban csak háborús tapasztalatokkal rendelkező) nemzedék hatalom 
közelébe kerülése mindig problematikus, hát még ha hatalomhoz jutnak, de Bethlen István 
és köre -  legalábbis egy időre -  megfosztotta őket ettől a lehetőségtől.

A magyar fajvédők múltszemléletének egyik leglényegesebb pontját Lendvai István dol
gozta ki az ún. harmadik Magyarország koncepciójában. Ennek lényege, hogy gyökeresen 
szakítani kell a múlttal -  ahogy ő fogalmaz -, ’Geszttel és LemberggeF, azaz egyfelől a ’vat
tásfülű aggok’, másfelől a ’szíriai sakálok’ Magyarországával, s létre kell hozni egy új, faji 
alapokon álló, harmadik Magyarországot. Lendvai úgy látta, hogy nemzedékének két ha
mis utat kínált a sors. Egyrészt Tisza István úri Magyarországát, azaz apáik nemzedékének 
útját, akiket bár szerettek és tiszteltek, mégis ott látták ’homlokukon a rontás csillagjegyét’. 
Másrészt Jászi Oszkár Magyarországát, vagyis az idegenek Magyarországát, amely „hazug 
ígéretek lidércfényével bolyongatott minket ingoványokon”.20 S a fiatalok nemzedéke, a ’ha
zulról kitagadott gyermekek generációja’ követte jászi délibábjait (Nyugat-Európa, emberi 
ölelkezés, felsőbbrendűség, forradalom), mígnem rá döbbentek arra, hogy ’Kelet-Galícia 
szélhámosai’ csak hazug forradalmiságot hirdetnek. „Amiképp Tisza István gróf -  írja nem 
kis pátosszal, s nem kevésbé dagályos stílusban -  konok bal kezén megláttuk a mozdulatot,

20 Lendvai István: A harmadik Magyarország. Jóslatok és tanulságok. Budapest, 1921, Pallas, 7. p.
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amely fél Európa meszes gödreibe és a Piave iszapjába belerántotta a kegyetlenül pocsékolt, 
rongyolt, áruitatott magyarságot, azonképp észrevettük Jászi Oszkár homlokán az ötágú 
vörös csillagot, a rabszolgalélek lázadásának ősi pentagramját... Láttuk az alsóbbrendű 
fajnak teljes ressentiment-jával folytatott harcát, láttuk valamennyi álorcáit, láttuk görög
tüzesen Kossuth-imádó és céltudatosan Széchenyi-süllyesztő, a Cion felé kegyetlenül sovén 
és a magyarság felé bomlasztóan nemzetközi, a magyar faj elhulló, megromlott, leszáradt
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egyedeivel híven cimboráló és a kemény gerinceket irgalmatlanul összeropogtató, mai börzei 
szempontból háborúra uszító és vad nacionalista, holnap gazul pacifista és vereségpárti, ma 
radikális, holnap szociáldemokrata, holnapután kommunista, de ázsiai sivatagtól a százszor 
megérdemelt gettón, az összeharácsolt milliókon és minden sárga és vörös foltokon át az 
idők végezetéig egy és változatlan Szíriáit. Láttuk a rothadásnak vele kötött szent szövetségét 
le egészen Károlyi Mihályig és a budapesti csatornák népfönségéig. Láttuk a kereskedelmi 
banditaság, a telhetetlen Hochkapitalismus, az irodalmi és sajtóbeli önimádat, magzatel
hajtás és lélekirtás, a színházi kerítés, a háborús rablás, kereszténygyilkolás és hazaárulás 
démoni arányait.”21 Ebből a hol költőien szárnyaló, hol keletiesen csapongó szövegfolyam
ból nem egyszerű kihámozni a racionális érveket, hiszen Lendvai -  mint általában a fajvé
dők -  sokkal inkább az érzelmekre, mintsem az értelemre akartak hatni.

Annyi azonban bizonyos, hogy ebben a textusban egy egész nemzedék életérzése fo
galmazódott meg. Ez a nemzedék az egyik Magyarországot (tudniillik a zsidó Magyaror
szágot) teljesen és végérvényesen megtagadta, míg a másikat, az úri Magyarországot azért 
kárhoztatta és hibáztatta, hogy tehetetlenek és megengedők voltak a zsidó Magyarország
gal szemben, továbbá hogy engedték kialakulni az egységes Magyarország helyett a két 
Magyarország világát. Ezzel a megengedő attitűddel, ezzel a Tisza István-i liberalizmussal 
végképp szakított ez a nemzedék. Lendvai úgy látta, hogy ez a két Magyarország egyszerre 
égett el a ’vörös enyészetben, s az új, a harmadik Magyarországnak követnie kell a ’fajiság 
rejtelmes erőit’, s nem kell félni -  mint azt Tiszáék tették -  a magyar néptől. S a harmadik 
Magyarország nem középutat keres a két előző Magyarország között, hanem gyökeresen 
mást, minőségileg újat akar, s ezzel közvetlenül kapcsolódik Európa új szellemiségéhez. 
De mit is jelentett számukra ez az európai új szellemiség? Jelentette mindenekelőtt a faji 
gondolat reneszánszát, az antiliberalizmust, a kapitalizmus, egyben az anyagelvűség szel
lemének megtagadását, végül pedig visszatérést a kereszténység ideáihoz.22

Lendvai azért is bírálja Tisza István nemzedékét, mert nem értették meg Ady Endre ’év
százados mélységekből feltörő elbúsult magyarságát’, helyette ez a ’nemolvasó, nemfejlődő, 
álmagyar értelmiség’ Rákosi Jenőt követte, s az igazi magyar tehetségeket, Adyt, Babits Mi
hályt, Móricz Zsigmondot a zsidó Magyarország karjaiba lökte, oda, ahol az írók anyagi biz
tonságot és irodalmi szabadságot remélhettek. Oda, ahol az irodalom politikamentességét 
ígérték nekik, bár -  teszi hozzá Lendvai -  ez illúziónak bizonyult, hiszen ezeket az írókat 
a budapesti radikális politika becsapta, álnokul kihasználta, s a zsidó érdekeket szolgáló po
litika korteseszközeivé züllesztette. De a magyar olvasóközönség, a magyar publikum sem 
volt sokkal jobb. „A magyaroknak ugyan írhat -  háborodik fel Lendvai -  , énekelhet, dol
gozhat író, költő, publicista! A maguk embereit éppúgy nem olvassák, éppúgy nem ismerik 
meg, mint másokéit. Azokat tán mégis jobban. A magyar értelmiség, amely valamikor egye
dül ápolta a kultúra tüzét, a magyar értelmiség, amelynek hajdanvolt könyvesházait, ha egy

21 Uo. 8-9. p.
22 Lásd erről részletesen A lázadás szelleme című tanulmányát. Uo. 153-177. p. Ezt az európai új szellemet 

Lendvai számára nyilvánvalóan az olasz fasizmus, s nem a német nemzetiszocializmus jelentette. Lend
vai -  mint gyakorló katolikus -  nem fogadhatta el a nácizmus új pogányságát. Lásd Róma tornyai alatt. 
Mozaikok az örökvárosból. Budapest, 1934, Szent István Társulat, valamint A kereszténység a horogkereszt 
árnyékában. Budapest, 1937, Korunk Szava.
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fölületes mai újságíró meglátná, elképedne bámulatában: ez a magyar értelmiség testileg, 
lelkileg lerongyolódott, és ha Herczeg Ferenceken túl valamelyes ’modernség’ beférkőzik 
hozzá, hát az a kabaré és a pornográfia.”23 Ennek a publikumnak nincs se irodalmi érzéke, 
se műveltsége, csak a meddő tagadáshoz, a búsongáshoz és a szőrszálhasogatáshoz ért, to
vábbá „képtelenek arra, hogy csatáikban ellenségeik fegyvereivel verjék meg ellenségeiket”.24 
Szabó Dezső is arról értekezett, hogy a magyar arisztokrácia nem olvas -  mint írta ’nul
la a magyar kultúrában, a középosztály pedig a germán eredetű írókat: Herczeg Ferencet, 
Gárdonyi Gézát és Tormay Cecilt kedveli, s nem a magyar faji zseniket: Ady Endrét, Móricz 
Zsigmondot, nem is beszélve saját magáról, akit a sajtó turáni oláhai, tót huszárfőhadnagyai, 
sváb keresztényei’, továbbá a ’magyarság halálát óhajtó zsidó sajtó’ elhallgat és letagad.25

Lendvai azért is szemrehányást tesz apáik nemzedékének, mert teljesen vakok és süke
tek voltak a szociális kérdés iránt. A magyar munkásságot és parasztságot odadobták pré
dául a radikális politikának, mivel a társadalmi kérdésben mást, mint rendőr-főkapitányi 
és szolgabírói kérdést nem láttak.

Bár Bajcsy-Zsilinszky, Szabó Dezső vagy Lendvai István nem voltak szaktörténészek, 
s történetszemléletüket -  mint ahogy azt a fentiekben láttuk -  politikai céljaik határozták 
meg, mégsem mondhatjuk, hogy irracionális, vagy a valóságtól teljesen elrugaszkodott 
nézeteket fejtegettek volna. Volt azonban egy mozgalom és szervezet, amely alapvetően 
befolyásolta a magyar fajvédők történeti gondolkodását. A turanista mozgalomról, illetve 
a Magyarországi Túrán Szövetségről van szó.26 A szövetség 1920-ban alakult és ezernyi szállal 
kötődött a fajvédő mozgalomhoz.27 Turanistáink (a szó jelentése ’mennyfiá) azt vallották, 
hogy a magyarság elsődlegesen és megváltoztathatatlanul ázsiai nép, a hunok, a szittyák, 
a japánok, a kínaiak valamint a különböző török és tatár nációk testvérnépe, továbbá ’vérsé
gi közösségben él ezekkel a népekkel, s jövőnk sem Nyugaton, hanem Keleten van. „Hiába 
serénykedtek egyesek és intézmények azon -  írja például Túrmezei László, a szövetség alve- 
zére -, hogy a magyarságot teljesen nyugat-európaivá olvasszák. Hasztalan feszült és feszí
tett meg ez irányba a Habsburg-ház is négyszáz éven át. Az eredmény mindössze a Kelet és 
Nyugat közötti sorsteljes lebegésünk volt. A Nyugat, egy évezreden végig, következetesen 
fajiságunk kiölésére, nemzeti, népi jellegünk megsemmisítésére törekedett.”28 A keresztény 
Nyugattól nem kaptunk semmit, s Trianonban elvadult kegyetlenséggel felnégyeltek ben
nünket’, így az ’árja-sémita Népszövetségtől’ nincs mit várnunk. Ezért javasolja Túrmezei 
a Túrán Világszövetség (Világ turánjai, egyesüljetek!) azonnali megalakítását. Csak ettől 
várhatunk -  mint mondja -  igazi segítséget, mivel ezek a sokmilliós turáni népek (japá
nok, kínaiak, törökök) -  hasonlóan Atillához és Dzsingisz kánhoz -  újra le fogják igázni

23 Lendvai: A harmadik Magyarország. ..I .m . 85. p.
24 Uo. 85. p.
25 Szabó Dezső: Faj és világirodalom. In Panasz. Újabb tanulmányok. Budapest, 1923, Ferrum, 101. p.
26 A Magyarországi Túrán Szövetség nem azonos az 1910-ben tudományos céllal alakult Turáni Társasággal. 

Bár a társaság tagjai között sokan hittek a szumir [sumerj-magyar rokonságban, mégis nyílt levélben, 
cikkek sorában tiltakoztak a Magyarországi Túrán Szövetség tagjainak pogány, egyház- és keresztény
ellenes nézetei ellen. Lásd például Turáni múlt, turáni jövő. Túrán, 1936.1-4. sz. 1-5. p.

27 Lásd Túrmezei László -  Kádár Lajos -  Reé László: A Magyarországi Túrán Szövetség vázlatos története, 
alapszabálya és általános ismertetése. Budapest, 1938, Reé László Könyvkiadó, passim.

28 Uo. 2. p.
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a pökhendi Nyugatot, s a rokon magyar népet ismét a Duna-medence uralkodó népévé 
teszik. A fajvédő turanisták a maguk módján válaszolni akartak arra a kihívásra, amely 
Németország felől érkezett. Nevezetesen, hogyan állhatunk mi is fajelméleti alapon, noha 
nem vagyunk árják? A kérdés természetesen ma már abszurdnak tűnik, de a korszakban, 
a német fajelmélet térhódítása idején nem volt mindenestül az. A turanizmus ugyanis egy
felől elméleti’ alapozást nyújtott a fajvédők antiszemitizmusának, másfelől választ adott 
a német kihívásra. Turanistáink szerint ugyanis egy al-árja, fél-turán nép nem lehet az 
árja Németország bajtársa. Igazi bajtárs csak az egyenlőségi alapon álló turáni magyar nép 
lehet.29 Ugyanakkor ez az ideológia, igaz, sajátságos és meghökkentő történeti érveléssel, 
de mégis megálljt parancsolt a német terjeszkedésnek. „Nyugat-Magyarország -  írja Túr
mezei -  a miénk! Attila földje ez! Szent és számon tartott hun-szittya örökség! Isten kard
jának védettje.”30 Egy ilyen hóbortos mozgalom nem lehetett meg lelkesítő indulók nélkül 
sem, így 1938-ban Kádár Lajos megírta az 5. Turáni Vadászok dalát:

Mert ez a föld mindig turáni volt,
Sok ezer éve itt élünk már,
Itt élt a szittya, a hun Atilla 
... az avar Baján!
Árpád apánk csak örökükbe lépett,
Mikor elvezette ide eleinket.
A zsivány hadat verjük ki végre...
Vesszen Trianon...
Esküdjünk az égre!
Magyar, ne tűrd, mert kipusztul fajod,
Ha ezt a szörnyű gazságot hagyod!31

S a mozgalmi ünnepeken a szinte révületbe esett turanisták mindig elmondták a Turánok 
emlékezése című könyörgést:

Gondoljunk dicsőséges egész turáni fajunkra!
-  Őseink szelleme sugározzák benne! 
Gondoljunk Egész-Magyarországra!
-  Őseink szelleme védje!
Gondoljunk testvéreinkre, a nipponokra!
-  Egy a mi vérünk!
Gondoljunk a Mandzsukra és a mongolokra!
-  Egy a mi vérünk!

29 Az erre vonatkozó fejtegetést lásd Túrmezei László: Turánok és árják. In Túrán röptveink gyűjteménye. 1. 
Budapest, 1941, Magyar Túrán Könyvkiadó, 7-8. p. Lásd még Nyilas- és nem-nyilas magyarokhoz. Bu
dapest, 1938, Reé László Könyvkiadó és Új történelmi hivatásunk: a turániság. Budapest, 1937, Lőcsey 
Ferenc Antibolsevista Könyvesboltja.

50 Uo. 8. p.
31 Uo. 11-12. p.
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A könyörgésből nem maradhattak ki a ’csínaiak’, az indiai hunok, a tatárok, a törökök, 
a bolgárok, az ’Etelköz és Lebédia területén élő’ csángók, űzök, jászok, kunok, besenyők, 
továbbá az észtek, finnek, ugorok sem.32

A turanisták azonban nem álltak meg félúton, a magyarságot szerintük zsákutcába ve
zető kereszténység eltörlését követelték, s ennek felváltására megalapították a Turáni Egy- 
istenhívők Egyházát, amelynek szertartáskönyvét ’összeállította és részben írta’ maga Batu.33 
A szertartás -  amelynek teljes közlésétől olvasóim érdekében talán most eltekinthetek -  az 
Isten-fogalom ’tisztultabb alakjának’ kibontásával indult, majd a turáni faj, mint Isten vá
lasztott népe gondolatának magasztalásával, valamint a turáni ősök és népek dicséretével 
folytatódott, végül a vérszerződés jelképes megújításával, a karddal történő ’négy vágással’ 
és tűzgyújtással fejeződött be. Az istentiszteleten mindig elhangzott Fehér Ferenc ’halha
tatlan költeménye, a turáni Hiszekegy:

Hiszek egy mindenható Őserőben,
Ki betölt mindent a végtelen térben és időben.
Mert Ő az örök tűz, erő és élet,
S e tűznek örök lángja a lélek,
Mely mint hit, erő, akarat az élő ékessége,
Ki elhivatott a tökéletességre.

Hiszek az elhivatott turáni vérségben,
S erőt merítek a törvény követésében.
És e törvény uralkodik egész önmagámon,
Cselekvéseimen, szavaimon, gondolataimon,
Irányítva érzékeim, érzéseim és sejtparányaimnak működését...

Magyar sorskérdések

A magyar fajvédők -  paradox módon, s jelentős mértékben eltúlozva az első világháború 
utáni valóban súlyos helyzetet -  Magyarországot alapvetően egy pusztaságnak, vagy még 
inkább sivatagnak látták, ahol az általános elszegényedés, a nyomor, a kétségbeesés, a mun
kanélküliség, az eladósodás, és a pénztelenség az úr, s ahol az államkincstár üres, s nem 
tud segíteni a rászorulókon. Ugyanakkor ebben a sivatagban vannak virágzó oázisok, jó
részt az ’idegen szellemtől áthatott’ nagykapitalizmus, bankuralom és kartellek világa.34 
Az ipari munkások -  mondják az ébredők -  kettős, egy gazdasági és egy szellemi iga alatt 
görnyednek. Egyrészt a kapitalizmus, azaz egy ’minden ízében idegen nagyipari érdekelt
ség’ könyörtelen kizsákmányolása, másrészt pedig a ’judeo-marxizmus’ szellemi befolyása 
alatt. Különösen ez utóbbit tartották veszélyesnek, hiszen szerintük a szociáldemokrácia

32 A könyörgés teljes szövegét lásd uo. 20-22. p.
33 A Turáni Egyistenhívők egyszerű istentiszteletének szertartása. Összeállította és részben írta: Batu. Buda

pest, 1936, Szalay Sándor Könyvnyomdája.
34 A magyar nemzeti újjáébredés... I. m. 6. p.
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a magyar munkásságot a vallástalanság, az osztálygyűlölet és -  ami számukra a legelfogad
hatatlanabb -  a nemzetietlenség szellemében irányította és nevelte. Az osztálygyűlölet volt 
szerintük az egyik akadálya annak, hogy létrejöjjön egy nemzeti szempontból kritikus pil
lanatban a nemzeti egység, a nemzetköziség eszméje pedig akkor fegyverezte le a munkás
ságot, amikor éppen védekezni kellett volna a Magyarországra támadó környező államok 
ellen. A kapitalizmus és a marxizmus közötti feszülő ellentétek és kontroverziák kevéssé 
foglalkoztatták őket. A kettő közötti nyilvánvaló ellentmondás feloldását sem feszegették, 
ekkor ugyanis a hazai zsidóságról alkotott képüket is revízió alá kellett volna venniük, s vil
lámgyorsan megbukott volna zsidóságról, mint egységes terv szerint működő nációról szóló 
elképzelésük. Ha egyfelől a liberális és gazdag zsidóság gazdasági, másfelől a szocialista és 
szegény zsidóság szellemi szempontból veszélyes, akkor ez a leegyszerűsítés végzetes követ
kezményekkel jár (ami a későbbiekben a fajvédők egy részét szükségszerűen terelte a fajel
méleti, majd pedig a náci ideológiák felé), hiszen akkor a magyarság gazdasági és szellemi 
felemelkedése csak a zsidóság visszaszorítása vagy kiiktatása által lehetséges, azaz akkor 
már csak az eltávolítás mikéntje között alakulhat ki közöttük véleménykülönbség. A fajvé
dők döntő többsége azonban -  mint fentebb mondottuk -  alapvetően a visszaszorításban, 
azaz a numerus clausus eszméjében hitt. A visszaszorításból azonban szükségszerűen kö
vetkezett a fennálló magyar polgári jogrendszer feladása, a polgári értékek tagadása. Ezt 
az 1920-s években a magyar fajvédők többsége még békés, törvényes módon képzelte, de 
nem vették észre, hogy a helyzet törvényekkel történő megváltoztatása is szükségszerűen 
ássa alá a polgári rendet. Vagy -  s ezt a magyar liberálisok és konzervatívok pontosan lát
ták -  numerus clausus vagy polgári jogrend és polgári szabadságjogok. A fajvédők számá
ra ez a dilemma meg sem fogalmazódott, s ha igen, akkor hezitálás nélkül a faji érdekek 
elsőbbségét, azaz a zsidóság visszaszorításának szükségességét vallották.

A fajvédők a Magyarországon kialakult birtokeloszlást is egészségtelennek tartották, 
nevezetesen, hogy a földbirtok mintegy kétharmad része alig több mint ezer birtokos ke
zében összpontosul, míg a maradék egyharmadon majd egymillió kisbirtokos osztozik. Ez 
a felfogás szükségszerűen állított őket szembe a magyar arisztokráciával. A magyar fajvédők 
földreformtervei -  Eckhardt Tibor közvetítésével -  szervesen beépültek a kisgazdapárt föld
birtok-politikájába, beleértve a zsidóbirtokok kártalanítással történő kisajátítását is.35 Mint 
a legtöbb kérdésben, a földkérdésben is egészen sajátos álláspontot képviselt Szabó Dezső. 
Úgy vélte ugyanis, hogy a magyar föld nem lehet egyeseké, minden földbirtokot tulajdono
sa -  a hűség feltétele mellett -  csak örökbérletként kapta a magyar nemzettől. A föld egésze 
ugyanis egy és oszthatatlanul elidegeníthetetlen birtoka a magyar nemzetnek’. Ő a földbir
tokos arisztokrácia -  vagy ahogy ő nevezte - , az agrár-feudalizmus ledorongolását össze
kötötte a ’zsidó kapitalizmus’ kritikájával, vészesen közel kerülve ezzel -  az általa egyébként 
ugyancsak bírált -  Jászi Oszkár koncepciójához. S ugyancsak Szabó Dezsőnél jelenik meg 
az a parasztromantikus elképzelés, amelyet majd az 1930-1940-es években egyes népi ideo
lógusok fejlesztenek tovább. „A paraszt -  írja Szabó -  a föld: mindent ő őriz meg, minden 
tőle jön. A paraszt a faji és nemzeti értékek konzerválásának egyetemes roppant rezervoárja.

35 Lásd erről Eckhardt Tibor: Javaslat a földbirtokmegoszlás rendezésére. Budapest, 1939, Független Kisgaz
dapárt. A fajvédők földosztási terveiről lásd még Bajcsy-Zsilinszky Endre: Egyetlen út a magyar paraszt. 
Budapest, 1938, Kelet Népe.
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A paraszt: a magyarság. A paraszt őrizte meg fajtánk ősi arcát. Ő konzerválta a jövő alkotói 
számára a magyar művészet, a magyar zene, a magyar költészet roppant kincsű ős elemeit. 
Az ő áldott konzerválása mentette meg nekünk a magyar nyelvet akkor, amikor a magukat 
történelmi osztálynak kozmetikázok még a cselédeik szájából is kiöklözték a magyar szót. 
Az ő munkája volt ezer éven át minden vagyonnak, minden hatalomnak: minden életnek 
az alapja. Ő a kenyér és a vér örök robotú kőmívese: ő a magyar történelmi osztály.”36

A magyar fajvédők magyar kultúráról, irodalomról, művészetről vallott nézeteit, esz
méit csak nagy nehézségekkel lehetne differenciáltnak vagy magasröptűnek nevezni. Ügy 
vélték ugyanis, hogy a magyar irodalom és művészet még mindig ’idegen erkölcsiség és 
szellem nyomása alatt sínylődik’. A magyar sajtó nagy része pedig ugyanúgy, ahogy a for
radalom előtt és alatt továbbra is ’konkolyt és mételyt’ hint a jóhiszemű magyarok leikébe. 
Szabó Dezső még ennél is tovább ment, tudniillik, hogy a sajtó mindezt tudatosan, egy cél 
érdekében teszik. „Egy zsidó nemzetiségi folyóiratban -  írja saját esetét példaként állítva -, 
mely a fajmagyarság legjobb erői által jutott hírnévre, egy pesti zsidó kapitalista, kinek ne
vével nem szennyezem be toliamat, az Elsodort falu megjelenése után hosszasan fejtegette, 
hogy mi végzetesen arra vagyunk utalva, hogy egy körülzárt, egzotikus kis Okatootaia le
gyünk Európában. íme: a nagy E-vel Embert rikácsolok a magyar számára kivételt csinál
nak, kizárják az emberiség leikéből. Az egységes taktikának egyik jelensége ez: szétoldani 
a magyar öntudatot, elsikkasztani a világ elől a magyar pszichét, hogy szabad tér legyen 
imperializmusuk hódítása előtt.”37

A magyar sajtóviszonyok leírása, kritikus elemzése mindig is a magyar fajvédelmi ideo
lógia egyik kitüntetett témája volt. A sajtóval kapcsolatos fajvédő nézetrendszer kidolgozása 
két, a maga nemében kitűnő újságíró, Bajcsy-Zsilinszky Endre és Milotay István nevéhez 
köthető. Bajcsy-Zsilinszky szerint a sajtó szerves része a magyar társadalomnak, s a Kossuth, 
Szemere, Kemény Zsigmond, de mindenekelőtt Széchenyi nevével fémjelzett reformkori vi
rágzás után színvonala folyamatosan hanyatlott. A dualizmusban a publicisták a reformkor 
erkölcsi és szellemi örökségét elherdálták, s a magyar újságírás régi hagyományát lezüllesz- 
tették. A helyzet a háború, a forradalom és a kommün alatt olyannyira romlott, hogy a baj 
egyszerű sajtóreformmal, vagy a destruktív sajtó könyörtelen letörésével nem orvosolható. 
Itt is -  mint az élet többi területén -  gyökeres átalakulásra, azaz új közszellem kialakulásá
ra, az új faji lélek megjelenésére van szükség. Ha figyelmesen olvassuk Bajcsy-Zsilinszkyt, 
akkor nyilvánvalóvá válik, hogy ő egy sokkal differenciáltabb, és sokkal mélyebb elemzést 
adott a magyar sajtóviszonyokról, mint ébredő kortársai. Ő ugyanis nem azt mondotta, 
hogy a magyar sajtó elzülléséért csak és kizárólag az idegen -  értsd zsidó -  újságírók a fe
lelősek. Ő úgy látta, hogy ez az immorális, romlott sajtó bár nem a magyar faj szelleméből, 
erényeiből nőtt ki, de mégis a magyar faj bűnei és gyöngéi tették lehetővé, hogy egyáltalán 
kialakuljon. Melyek voltak ezek a faji bűnök? Bajcsy-Zsilinszky tételesen felsorolja ezeket. 
Mindenekelőtt a magyar olvasóközönség leszokott komoly közgazdasági vagy egyéb szak
könyvek olvasásáról, továbbá nem érdeklődik tudományos és szépirodalmi művek iránt,

36 Szabó Dezső: Március mérlegén: A Gömbös-kormány és az „Új Korszak”. In uő: A magyar káosz... I. m. 
229. p. Lásd még A magyar paraszt és A magyar paraszt és a magyar kultúra című tanulmányait. In Sza
bó Dezső: Az egész látóhatár. 1. köt. Budapest, 1991, Püski, 182-206. p.

37 Szabó Dezső: Faj és világirodalom. In Panasz. Újabb tanulmányok. Budapest, 1923, Ferrum, 99. p.
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sokkal inkább vonzódik a könnyebb, felületesebb műfajokhoz. Mivel a magyar olvasókö
zönségnek a sajtó lett a fő olvasmánya, ezért ebben kellett volna ’igazi tudást, jó impulzust, 
becsületes útbaigazítást’ adni.38 Mivel a magyar ember -  folytatja a bűnök felsorolását Baj- 
csy-Zsilinszky -  esküszik az alkotmány betűjére, így a formát többre tartja a lényegnél, ebből 
fakad mérhetetlen jelszó- és formaimádata. A magyar tömeglélek irtózik továbbá a szak
szerűtől, a száraz számoktól, a közgazdasági racionalitástól, ehelyett sokkal inkább kedveli 
a kellemes formákat, a csínt, a dolgok művészi beállítását. Érdeklődése tehát inkább formá
lis, jogi és politikai, mint természettudományos, szakszerű és racionális. S ahelyett, hogy 
a magyar sajtó ez utóbbi felé terelgette volna a magyar olvasóközönséget, meghonosította 
a revolverzsurnalizmust, továbbá erősítette a cinizmust, erkölcsi szemérmetlenséget, nyílt 
vagy burkolt bűnpártolást, végül pedig kiölte olvasóiból az igazi nemzeti érzést. Pontosan 
az ellenkezőjét tette tehát, mint amit tennie kellett volna: azt erősítette, ami a magyar nép 
lelkivilágában rossz és elvetendő. Bajcsy-Zsilinszky kritikájában nem kímélte az uralkodó 
elitet és a középosztályt sem. Azt mondja ugyanis, hogy valamikor ez az uralkodó osztály 
gazdálkodott, katonáskodott, politizált és a közigazgatást végezte. A dualizmus korszakában 
azonban a föld kicsúszott a lábai alól, s mivel a hadsereg nem volt magyar, így nem maradt 
más hátra, mint a közigazgatás és a politizálás, ez utóbbinak is a szónokló változata. Reális 
gazdasági bázis nélkül azonban az egész polgári középosztály puszta báb lett felsőbb gaz
dasági hatalmak kezében. De még a közigazgatást is patriarchális személyi alapon intézte, 
s ez a közigazgatási érzéketlenség társult szociális érzéketlenséggel és nemtörődömséggel. 
Senkit nem érdekelt az egészségtelen birtokmegoszlás, a munkáskérdés, a szociálpolitika. 
Mindezt a magyar középosztály a cucilizmus’ kategóriájába sorolta, s mint ilyent száműzte 
a magyar életből. De az egész magyar társadalom a végtelenül lecsupaszított, egyszerű ma
gyarázatokban hitt, nevezetesen, a függetlenségiek mindenért Bécset okolták, a radikálisok 
a feudális reakciót hibáztatták és az általános választói jogot hiányolták, a hatvanhetesek az 
obstrukciót kárhoztatták, az agráriusok a bankok kereskedelmet előnyben részesítő politi
káját, a merkantilisták pedig az agrárvédővámokat helytelenítették. Bajcsy-Zsilinszky tehát 
kíméletlenül ostorozta a dualizmus kori magyar társadalmat, hátborzongató képet festve 
a magyar társadalomról. Végső konklúziója tehát az, hogy a zsidó csak oda telepedett be, 
ahova mi magunk nem akartunk beülni, csak azt végezte el, amit mi, magyarok nem akar
tunk elvégezni. S ezért igazságtalan lenne csak a hazai zsidóságot hibáztatni.

így nem véletlen -  vélte Bajcsy-Zsilinszky -, hogy a magyar sajtómunkások közel fele 
a zsidóság soraiból került ki (a kikeresztelkedettekkel együtt ez az arány még jóval jelentő
sebb), továbbá hogy a bankok, a nagy kereskedelmi és ipari vállalatok befolyása miatt a ma
gyar sajtó területén ’hajmeresztő aránytalanság’ alakult ki. S nem azt mondja -  szemben 
a korszak meghatározó antiszemita ideológusaival -, hogy a zsidó és a magyar összeférhe
tetlen dolgok, vagy hogy a zsidóságot eleve ki kellene zárni a magyarság soraiból, csak azt, 
hogy „minél jobban emelkedett a zsidóság vagyonban, súlyban, hatalomban, annál kisebb 
lett a Fáik Miksák, Mezei Mórok és Vadász Lipótok százaléka, s annál jobban erősödött 
a Kéri Pálok, a Kunfi Zsigmondok, a Jászi Oszkárok, a Hatvány Lajosok típusa. A zsidóság 
hatalomra jutva kezdte hangsúlyozni a maga mentalitását, külön látását, külön világnézetét,

38Zsilinszky: Nemzeti újjászületés... I. m. 9. p.
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külön életét, itt-ott külön céljait is.”39 Ilyen aránytalanság szerinte akkor is problematikus 
lett volna, s akkor is a többség dühét váltotta volna ki, ha -  példának okáért -  a székelyek 
foglalták volna el a magyar sajtó kilencvenöt százalékát, „csakhogy a zsidó azonkívül, hogy 
törpe kisebbség a magyar nemzeten belül: vérében, idegrendszerében, múltjában, múltjá
ból beidegzett lelki életében és etikájában más, lényegesen más, mint a magyar. Sokkalta 
távolabb álló a velünk együtt élő germán és szláv vagy latin néptöredéknél.”40 Ő ugyanis 
a zsidósággal kapcsolatban azt mondja, hogy egyrészt minden nép az élet jogán ragaszko
dik a saját lelki életéhez, másrészt, hogy a zsidóság nem önmagában, in abstracto destruktív, 
hanem maga a helyzet in concreto destruktív, tehát az az állapot, amelyben egy faji, vallási 
csoport, réteg vagy osztály hatalmi túlsúlyra juthat egy országban. Milotay István cikkei
ben, színházi-irodalmi kritikáiban ezt a zsidó különállást a magyar irodalomban és társa
dalomtudományban is megkísérelte kimutatni. Szerinte ugyanis a hazai zsidóság a maga 
saját egyéniségét, erkölcsét és hatalmi tendenciáit a magyar irodalomba és tudományba 
is becsempészte.41 Jászi Oszkár esetében is a gyökértelenséget, a doktriner fanatizmust, 
a ’történelmi önhittséget’, valamint az elvakult megváltási lázat kritizálta, s szerinte éppen 
ezek a tulajdonságok magyarázzák Jászi és a polgári radikálisok kirohanásait a történelmi 
Magyarország, különösen a magyar oligarchia és dzsentri, azaz a ’vármegyei rablólovagok’ 
ellen. Bajcsy-Zsilinszky a helyzet megváltoztatására hathatós állami beavatkozást (új sajtó- 
törvény, újságvállalatok megrendszabályozása, arányosítás) és társadalmi akciókat (felvilá
gosítás a lapokról, újságíróképzés) követelt.

A két világháború között két olyan politikai kérdés is volt, amely egyértelműen megosz
totta a magyarságot, nevezetesen a felekezeti és a királykérdés, azaz a katolikus-protestáns 
szembenállás, valamint a legitimizmus problémája. A fajvédőknek mindkettőről az volt a vé
leményük, hogy ezeket -  megosztó hatásuk miatt -  véglegesen vagy ideiglenesen száműzni 
kell a politikai szótárból. Hiszen -  mint mondják -  a katolikus, a református, a lutheránus 
és az unitárius vallású magyarok ugyanazon egy világnézet, a krisztusi világnézet alapján 
állnak, így magyar és magyar között ebben a kérdésben nem lehet különbség.

A királykérdésről ugyancsak azt vallották, hogy ezt az ügyet Trianon után feszegetni ér
telmetlen és időszerűtlen, hiszen az antanthatalmak és az utódállamok miatt ebben a kér
désben a magyarság szabadon nem dönthet. Következésképpen ezt a problémát most ad 
acta kell tenni, s majd egy jobb korban, amikor is a nemzet ebben a kérdésben kényszerek 
nélkül dönthet, akkor kell majd újra elővenni. A döntő pillanatokban, nevezetesen a király 
visszatérési akcióinál többségük fellépett IV. Károly ellen, következésképpen Horthyt, illet
ve a szabad királyválasztókat támogatta.

A fajvédők a magyar nemzet legfontosabb sorskérdései egyikének a trianoni békedik
tátum  megváltoztatását tartották. Ebben a kérdésben az integrális revízió elvét vallották, 
azaz: minden talpalatnyi földet vissza kell szerezni, mivel „fajunk és gyermekeink jövőjét 
a mai szűk keretek között nem tudjuk kellőképpen biztosítani, és nem tudjuk történel-

39 Uo. 28-29. p.
40 Uo. 31. p.
41 Lásd például Zsidó szellem az irodalomban című tanulmányát. In A nagy per. Zsidókérdés. Budapest, 

1933, Soli Deo Gloria, 73-77. p.
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mi hivatásunkat betölteni”.42 De nem tartották valószínűnek, hogy diplomáciai úton vagy 
a nemzetközi propaganda hatására a bennünket körülvevő ellenséges népek gyűrűjét sike
rül széttörni, s a ’magyar földet bitorló népek’ -  ebben a kérdésben egyébként kivételesen 
reálisan ítélve meg a valódi helyzetet -  akárcsak egy négyzetmétert is visszaadnának, vagy 
figyelembe vennék az etnikai határokat vagy az önrendelkezés elvét. Ezért a fajvédők úgy 
látták, hogy csak a nemzeti egység, a belső erők fokozása, azaz a helyes belpolitika vezethet 
ahhoz, hogy a magyarság megerősödve egy közelebbről meg nem határozott, de közelinek 
hitt pillanatban fenyegetéssel vagy a csillagok szerencsés állásának köszönhetően vissza
szerezheti az elvett területeket. Bajcsy-Zsilinszky Endre még 1938-ban is lehetetlennek és 
gyalázatosnak nevezte azt a gondolatot, amely az etnikai helyzet alapján rendezte volna újra 
a térséget, s amely feladta volna a Szent István-i birodalmi elvet, s azt ’az előkelő idegen, 
Wilson professzor úr elveivel’ cserélte volna fel.43 Kozma Miklós 1941-ben -  mint Kárpátalja 
kormányzója -  arról beszélt a Kárpátaljai Tudományos Társaság Széchenyi emlékünnepén, 
hogy bár a velünk élő idegen ajkú népek szabadon élhetik a maguk népi életét, valamint

42A magyar nemzeti újjáébredés... I. m. 14. p.
43 Bajcsy-Zsilinszky: Egyetlen út... I. m. 7. p.
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szabadon használhatják nyelvüket, de „az állam- és nemzetvezetésre történelmi, földraj
zi, többségi és minden egyéb jogon, mint legidősebb testvér, a magyar jogosult, mert övé 
volt és lesz mindig a legnagyobb felelősség, s ha sor kerül reá, az övé volt és lesz mindig 
a legnagyobb áldozat is.”44 Ezek az állásfoglalások arra utalnak, hogy a fajvédők nem tudtak 
szakítani a XIX. századi magyar szupremácia eszméjével, noha a nemzetiségi jogokat a ve
zető favédő ideológusok -  s nem feltétlenül a szélsőségesen nacionalista tagság -  hajlandók 
lettek volna valamelyest tágítani. Szabó Dezső példának okáért tanulmányok sorozatában 
érvelt amellett, hogy -  megelőzendő a német terjeszkedést és az orosz veszélyt -  a nemzeti
ségekkel, illetve az utódállamokkal ki kell egyezni, s be kell fejezni a vérbosszú sehová sem 
vezető politikáját. Szabó Dezső talán mindenkinél világosabban látta, hová is vezet a külső 
nagyhatalmi segítség, s ennek a beavatkozásnak mi is lesz az ára. A helyes helyzetfelisme
rést -  tudniillik, hogy a határkérdésben a szomszéd államok sem az etnikai elvet, sem pedig 
az önrendelkezést nem fogják elfogadni -  ebben az esetben is délibábok kergetése, irreális 
elvárások, kalandor tervek megfogalmazása követte. Azt gondolták ugyanis -  ismét csak 
csalfa ábrándokat kergetve - , hogy az egykori nemzetiségek vissza szeretnének térni Szent 
István birodalmába, belátják a magyar történelmi jogok szükségszerűségét, s ’vágyakozva 
gondolnak vissza a régi igazságos magyar uralomra’. A magyar fajvédők őszintén hittek 
ebben az illúzióban! De érdemükül szolgáljon, hogy ezeknek az egykor majd önként és 
dalolva visszatérő nemzetiségeknek, azaz a szlovákoknak, a románoknak, a szerbeknek 
és a ruszinoknak biztosítani kívánták a szabad művelődési, gazdasági és politikai fejlő
dés ’minden megadható jogos feltételét’. A ’megadható’ szó -  ha egyáltalán olvastak ezek 
a nemzetiségi vezetők valaha magyar fajvédő irományokat -  azonban aligha növelte a bi
zalmukat. A visszatérés vágya így merő képzelgésnek bizonyult. Hogy mit is jelenthetett 
a fajvédők számára a ’megadható’ szó, nos, azt pontosan és -  tegyük hozzá -  önleleplező 
módon határozza meg egy MOVE kiadvány kivételesen őszinte szerzője. Szerinte ugyanis 
a fajvédők -  bár megértő és intézményes együttélést készítenek elő az országban található 
minden fajjal és nemzetiséggel - ,  de úgy, hogy a „gondolatvilágában kétségkívül és kizá
rólag magyarnak tartható zömmagyarság elsőbbségét és felsőbbségét semmiféle faj vagy 
nemzetiség, se e csonka hazában, se a majdan újra nagy hazában soha kétségbe ne vonhas
sa -  se tót, se oláh, se rác, se német, se zsidó -  se a szellemi, se a politikai, se a gazdasági 
vonalon... Ezért nem szeretjük a magyar nevet, kifelé magyar cégért viselő, de befelé még 
mindig volt fajtájuk dolgain rezdülő lelkű félmagyarokat, de annál inkább becsüljük a bár 
idegen nevű, de teljes értékű magyarokat, akik vallják, szívvel érzik, ésszel értik, hogy széles 
e világon nincs más hazájuk, nincs más nemzetük, mint ez a tépett ország, mint ez a sokat 
próbált, mégis és mindig csak azért is magyar nemzet.”45 Ebből a rendkívül dagályos meg
fogalmazásból aligha olvashattak ki egykori nemzetiségeink megértést, együttérzést, sokkal 
inkább fenyegetést és a maguk számára sötét jövőt.

Mint az imént is kiderülhetett a magyar fajvédők gondolkodásában a zsidókérdés köz
ponti helyet foglalt el. Néhány fajvédő vezér -  még inkább az egyszerű egyesületi tagok és 
frontharcosok -  számára a fajvédelem nem is jelentett mást, mint színtiszta zsidóellenessé-

44 Kozma Miklós: Beszédek, cikkek, előadások, nyilatkozatok 1940-1941. Budapest, 1942, A szerző kiadása,
200. p.

45 A MOVE (Magyar Országos Véderő Egyesület). Budapest, 1938, Ujj István, 8. p.
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get, ez volt az a bizonyos kályha, amelytől el tudtak indulni. Sok fajvédőnek mindenről a zsi
dó jutott az eszébe -  ha egyáltalán eszébe jutott valami. A magyar fajvédők ezen együgyű 
antiszemitizmusát később senki sem bírálta kegyetlenebbül, mint egykori fajvédő társuk 
Szabó Dezső. Szabó ugyanis már 1923-ban belátta, hogy sokak számára az antiszemitizmus 
csak ürügy, azaz az ő antiszemitizmusuk „a magyarságot egy szőkébb társaság örök fejős 
tehenévé akarja fajvédeni”.46 A magyar fajvédelem vezető ideológusainál azonban nem ez 
a helyzet, bár náluk a zsidókérdés valóban az egyik fő kérdés, mégis van az éremnek egy 
másik oldala is, nevezetesen a magyar faj megerősítése, azaz a nemzeti újjászületés, a te
rületi integritás, a földreform, a szociális felemelkedés kérdései, amelyek egy része szintén 
ezernyi szállal kötődik a zsidókérdéshez, mégis relatíve függetlenek attól. Még a Magyar 
Országos Véderő Egyesület (MOVE) hivatalos kiadványa is szükségesnek tartotta hangsú
lyozni, hogy a MOVE fajvédelme nem jelent pusztán antiszemitizmust, harcot a zsidó faj 
ellen, hanem sokkal inkább egy ’átfogó, szociális, világnézeti és harci programot’, továbbá 
’olthatatlan szeretetet a magyar faj iránt’.

A fajvédő ideológusok szerint -  mint ahogy azt a fentiekben láttuk -  a zsidóság bár 
velünk egy nyelvet beszél, mégsem tartozik a magyarság ’faji kötelékébe’, azaz különálló 
faj, különálló nemzet, külön érdekekkel, erkölcsiséggel, másfajta célokkal, s jórészt más
fajta kultúrával. Szabó Dezső is azt hányta a hazai zsidóság szemére, hogy bár türelmetle

46 Szabó Dezső: Rokamból-romantika. In uő: A magyar káosz. Pamfletek. Budapest, 1990, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 64. p.
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nebbül volt száj-magyar’ mint mi magunk, s minden Magyarországon megjelent közjogi, 
gazdasági és politikai eszmerendszert (hatvanhetesek, negyvennyolcasok, kapitalizmus, 
nemzetközi radikalizmus, proletárforradalom) túlhajtott, azonban „minden izmus alatt 
a maga egyetlen faji célját űzte, s most is ő ült a magyar élet minden hatalmi pontján, de 
azért még mindig az üldözöttet adta, s a legobjektívebb kritikát is antiszemitizmusnak 
ordította. És míg különböző arc alatt egységes támadást vezetett a keresztény és nemzeti 
ideológia minden szervezettsége ellen, ő minden szervében vad türelmetlenséggel védte ős 
ádáz törzsi pszichéjét.”47 Ezért -  mondják a fajvédők -  a hazai zsidóság más, mint nemze
ti kisebbség nem lehet, s mint ilyen nem foglalhat el nagyobb helyet a társadalmi életben, 
mint amennyit számaránya megenged. A fajvédők ezért tekintették a felsőoktatási nume
rus clausus törvény bevezetését saját győzelmüknek, s ezért tiltakoztak hangosan 1928-ban 
annak megszüntetése ellen. Ők ugyanis ezt a törvényt nem végeredménynek, csak kiindu
lási pontnak tekintették, amelyet majd továbbiak követnek. Ezért olyamatosan sürgették 
a törvény kiterjesztését minden oktatási intézményre, továbbá országos foglalkoztatási 
kataszter létrehozását javasolták, amely alapja lehetett volna egy minden foglalkozási ágra 
kiterjedő numerus claususnak. A magyar fajvédők tehát -  már jóval az első és második 
zsidótörvény előtt -  gondolatilag felkészítették a magyar közvéleményt a hazai zsidóság 
korlátozására. S a liberális-konzervatív tábornak, Bethlen Istvánnak folyamatosan figye
lembe kellett vennie a fajvédők tiltakozását, hangoskodását, s -  ami még súlyosabb -  azt 
a nyilvánvalóan uralkodó közhangulatot, amely jórészt a magyar fajvédők tevékenysége 
eredményeképpen előállt. A zsidókérdéssel kapcsolatban tehát a fajvédők felrázni akarták 
az országot élaléltságábóF, továbbá törvényi szintű rendezést óhajtottak, s nem -  legalábbis 
mint azt kiáltványuk és politikai programjuk egybehangzóan megállapítja -  ’atrocitásokat, 
neveletlenségeket, meggondolatlanságokat’. Az -  úgymond -  ’borzalmas tagság’ azonban 
ezektől a meggondolatlanságoktól sem riadt vissza.

A fajvédők -  mindent leegyszerűsítő történetszemléletüknek megfelelően -  úgy látták, 
hogy a fő hiba akkor történt, amikor a magyar törvényhozás az egyenjogúsítás során ki
mondta, hogy a hazai zsidóság nem önálló faj vagy nemzet, hanem csak felekezet. S a kor
szellem, azaz a liberalizmus vezéreszméi, a szabadság, testvériség és egyenlőség rendkívül 
kedveztek a hazai zsidóság érvényesülésének, akik hamarosan kezükbe kaparintották a ma
gyar ipart és kereskedelmet. Majd a második nemzedék már az értelmiségi pályákat is, és 
„faji erejének és pénzügyi hatalmának tudatában a művészetben, irodalomban, de különö
sen a sajtóban pökhendi és szertelen módon kezdte hirdetni a maga egészen különálló faji 
szellemiségétől áthatott kultúráját”.48 Az értelmiségi pályák meghóditása után következett 
a politika, megjelent a ’nemzetellenes’ polgári radikalizmus, valamint a csaknem kizárólag 
zsidó irányítás alatt álló’ szociáldemokrácia. „Lassanként -  állapítják meg a fajvédők -  az 
egész magyar közéletben uralkodóvá vált a zsidóság szelleme. Gúnyolták nagyjainkat, le
sajnálták maradiságunkat, kicsúfolták tradícióinkat, ugyanakkor midőn ordító álnaciona
lizmusukkal valósággal heccet űztek a magyarsággal.”49 S következett a háború, amikor is 
a háttérben, a frontvonalaktól távol hatalmas üzleteket kötöttek, majd a Károlyi-uralom, s ha

47 Szabó Dezső: Gr. Tisza István. In Egyenes úton. Tanulmányok. Budapest, 1920, Táltos, 141-142. p.
48 A magyar nemzeti újjáébredés... I. m. 18. p.
49 Uo. 18. p.
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akkor -  mint mondják a fajvédők -  nem ők kerülnek hatalomra, akkor nem lett volna, aki 
kardcsapás nélkül átadja a határokat, s nem lettek volna olyanok, akik a jóhiszemű és önfel
áldozásra kész magyar katonákat megakadályozzák abban, hogy megvédjék az ezeréves hatá
rokat. Majd következett a kommunizmus, amelyben döntő szerepet játszottak a zsidó értel
miségiek, s befejezték azt, amit elkezdtek, azaz leromboltak mindent, ami magyar és nemzeti.

Hogy hogyan gondolkodhatott az egyszerű fajvédő tagság a zsidókérdésről, s hogy mi
lyen érzelmi húrokat pengettek a tágabb közvélemény meggyőzésére, nos, azt jól mutatja 
Ulain Ferenc beszéde, amelyet 1924-ben az ébredőknek tartott. Ulain abból indult ki, hogy 
rettenetes a helyzet, amelybe jutottunk. „Borzalmas -  mint mondja -  azért, mert ebbe 
a nyolcmilliónyi nemzettestbe beleékelődött félmilliónyi idegen testrész, a zsidóság, amely 
a nemzet egészéhez képest külön életet él.”50 Magyarországon -  lázit tovább Ulain -  kiala
kult egyfajta modern rabszolgaság. „És látják-e Önök a gályákhoz hozzá láncolt keresztény 
lelkeket? Látják-e a gályákban az odaláncolt rabszolgákat, akik gondoktól meggyötörtén, 
fáradtan és verejtékezve viszik, húzzák előre azt a nagy hajót, amelynek ormára ezek a rej
télyes szavak vannak rávésve: zsidó tőke, zsidó vagyon, zsidó boldogság, zsidó kényelem, 
haladás, fejlődés?!”51 Ulain tehát azok közé az ébredők közé tartozott, akik szerint a nyo
morúságnak, a munkanélküliségnek, a szegénységnek, a magyar nép koplalásának, szen
vedésének egy és csak egy oka van: a hazai zsidóság térhódítása. S azt tartotta a legnagyobb 
veszélynek, hogy a nemesi eredetű magyar középosztály helyét túlnyomórészt zsidókból 
álló középosztály fogja felváltania, melynek már nem lesz szerves kapcsolata és lelki össz
hangja a nemzetfenntartó alapréteg millióival’. Még ennél is pontosabban jelzi a kialakult 
közhangulatot Budaváry László felszólalása az Ébredő Magyarok Egyesülete országos el
nöki konferenciáján. Az erről készült naplóban ugyanis feljegyezték az előadóért rajongó 
közönség reakcióját is. „Kétféle megoldás van: vagy intézményes -  szónokol Budavá
ry -  vagy nem intézményes. Mi intézményes megoldást akarunk. A zsidók tiltakoznak el
lene. Ha nekik ez nem jó, tudunk mi nem intézményes megoldást is. (A konferencia tagjai 
felállnak, és hosszasan éljeneznek és tapsolnak.) Ebben a kérdésben, ugye, egyetértünk? 
(Igen!)... Vegyék tudomásul, hogy itt mától kezdve a legkíméletlenebb erővel megindul az 
igazi keresztény és nemzeti élet. Mi, magyarok jogokat adtunk nektek, várakozási időtök is 
volt vagy ötven esztendő, amely alatt bebizonyíthattátok volna, hogy tudtok-e élni ezekkel 
a jogokkal, vagy nem. Ti az ellenkezőjéről győztetek meg minket, meggyőztetek arról, hogy 
rútul visszaéltetek a nemzet bizalmával, tehát a jogokat, a kegyeket osztó szuverén nemzet
nek joga van a jogokat és a kegyeket vissza is vonni olyan mértékben, amilyenben a nemzet 
akarja. Mi most egyelőre megelégszünk nem egészen százszázalékos mértékű visszavonás
sal, s rajtatok, zsidókon áll a sor, hogy ne egészítsük ki száz százalékra. Mert azt hiszem, 
hogy nemcsak magam állok azzal a gondolattal egyedül, hogy ebben a kérdésben alkut nem 
tűrök meg, mert a magyar nemzet nem tűrheti azt, hogy az életéről, a nemzeti létéről, 
a gyermekeinek jövőjéről, apáink örökéről hitvány zsidó alkudozást folytassunk. (Élénk 
helyeslés és taps.)"52 S a konferencia végére ez a megvadult, minden féket elvesztett ébredő

“ Ulain Ferenc: Rabszolgaság útján. Budapest, 1924, Held József Könyvnyomdája, 104. p.
51 Uo. 95. p.
52 A z Ébredő Magyarok Egyesülete II. országos elnöki konferenciájának naplója. Budapest, 1920, ÉME, 119. p. 
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had már azt a felszólalót (Héjjas Iván) is lelkes éljenzéssel és tapssal jutalmazta, aki arról 
beszélt, hogy a zsidóságot „mint a fekélyt le fogjuk vakarni a nemzet testéről”.53

A legjelentősebb fajvédő ideológusok azonban eddig nem merészkedtek, de antiszemi
tizmusukat nyíltan vállalták, s azt faji, történeti vagy pedig szociális okokkal magyarázták. 
A zsidóság -  faji vagy nemzeti -  másságát magától értetődő, különösebb magyarázatra 
nem szoruló ténynek tekintették. „Mindössze rosszul és idegenül -  írja másságukról pél
dául Lendvai István -  világították meg előttem a kúriákat, a paraszti házakat, a temetőket, 
a templomokat. Idegen fénnyel, a Chanukka-mécsesével, amelyről ők tán nem is tehetnek, 
amely talán nem is tudatos nekik, annyira évezredek szálaival van a húsukba, csontjukba 
akasztva, bogozva.”54 Ebből a szempontból Lendvai István egészen különleges érveléssel állt 
elő. Ő ugyanis nem tartotta magát zsidóellenesnek, csak antiszemitának, azaz -  az ő meg
fogalmazásában -  olyan valakinek, aki nem gyűlöli a zsidóságot, ellenben harcot, mégpedig 
jogos és katolikus szempontból szükséges harcot hirdet a zsidóság ’túltengése’, ’túlhatalma’, 
valamint a zsidó szellemiséggel szemben, amelyet ő Mammon követésével azonosított.55

parlamenti beszéde a magyarországi zsidókérdés intézményes, sürgős megoldásáról a Nemzetgyűlés 1920. 
évi augusztus hó 7-én tartott ülésén. Budapest, 1920, Élet.

53 Héjjas Iván hozzászólása. Uo. 133-134. p.
54 Lendvai: A harmadik Magyarország... I. m. 152. p.
55 Lásd erről Lendvai István: Katolicizmus és zsidókérdés. Mezőberény, 1937, Baltha János.
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Egészen sajátos választ adott a fenti kérdésekre a magyar fajvédelmen belül a Törzsökös 
Magyarok Tömörülése vagy -  más néven -  a Sárkányos Mozgalom.56 A mozgalom tagjai 
a meghozott zsidótörvények -  amelyeket a magyar értelmiség árja tagjainak bosszújaként 
könyveltek el -  és a hazai németség megindult disszimilációs folyamatainak láttán arra 
a következtetésre jutottak, hogy a mintegy háromszázezerre tehető magyar középosztály 
kétharmad része nem törzsökös magyar (hanem német vagy zsidó), s ezért a kisebbségbe 
szorult törzsökös magyarságnak létérdeke a szervezkedés. A Sárkányos Mozgalom elsősor
ban középosztályi mozgalomként indult, de követeléseik egy része a hazai parasztságra és 
munkásságra vonatkozott, mert ezeket a rétegeket is törzsökös magyarnak tartották. Meg
oldásaikat azért nevezhetjük sajátosnak, mert azokat nem elsődlegesen antiszemita vagy 
németellenes éllel fejtették ki, hanem -  ha úgy tetszik -  pozitív felhanggal.57 Nem -  mint 
mondták -  agresszív és expanzív, hanem defenzív fajvédelmi programra van szükség.58 Po
litikai céljaikat leginkább talán a Magyarország a magyaroké! jelmondat fejezte ki. A sár- 
kányosok védelmi zártszámot (Numerus Hungaricus) követeltek az értelmiség körében 
a törzsökös magyar kisebbség számára, valamint új, a munkajövedelmeket védő adórend
szert és radikális földreformot hirdettek meg. Sürgették a szabadságjogok visszaállítását, 
a kivételes törvények megszüntetését, továbbá munkásvédelmi törvények meghozatalát, 
végül pedig magyar célú Duna-völgyi és megértő kisebbségi politikát igényeltek a hazai 
nemzeti kisebbségeink számára.59

Mit tegyünk?

Mivel a fajvédők a magyar összeomlás okát alapvetően a magyarság erkölcsi válságában lát
ták, így a megoldás módját is elsősorban itt keresték. Lendvai István legfőbb feladatuknak 
a keresztény-nemzeti ellenforradalom ethoszának kidolgozását, a magyar faj lelkivilágának 
átgyúrását’ tekintette, Bajcsy-Zsilinszky pedig a ’fajunknak megfelelő világnézet’ kiépítését 
óhajtotta. Ezért fontos számukra az oktatás, hiszen egy új keresztény-nemzeti ethosz kiala
kítása elsőrendűen kulturális és oktatási feladat, de ebből az is következik, hogy az iskola 
számukra nem öncél, hanem csak fegyver, a magyar lelkivilág átalakításának eszköze.

Az ellenforradalmi ethosz megteremtése mellett a másik kulcskérdésnek a nemzeti egy
ség létrehozását tekintették, azaz minden a magyarságot szükségtelenül elválasztó, meg
osztó, az egységet és erőkoncentrációt megbontó tényezőt -  ahogy ők mondták -, az ’oldó 
erőket’ meg kívánták szüntetni, vagy ha ezt nem is tudták elérni, legalább az ellentéteket 
a beláthatatlan jövőbe eltolni. Ezért ítéltek el mindenkit, aki a királykérdést feszegette, vagy 
aki a magyar történeti vallásfelekezetek között viszályt szított, vagy csak egyszerűen ezekre

56 A mozgalom 1938-1939-ben élte virágkorát. Ekkor jelent meg központi lapja a Sárkány (A törzsökös 
magyar nép és az értelmiség magyar származású kisebbségének önvédő lapja). A mozgalom a nevét 
Zsigmond király által 1408-ban alapított Sárkány-rend után kapta. A mozgalom vezetője vitéz Makay 
Miklós volt.

57 Sőt tiltakoztak a zsidótörvények, továbbá Imrédy Béla Csodaszarvas Mozgalma ellen. Ezt a megközelí
tést a Magyar Nemzet nagy hírű publicistája, Katona Jenő vagy a történész Szekfű Gyula is megértéssel 
fogadták.

58 Lásd például Mit akar a Törzsökös Magyarok Tömörülés. Sárkány, 1938. dec. 3-4. p.
59 Lásd Mit követel a törzsökös magyar nép? Sárkány, 1939. dec. 1. p.
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Gömbös Gyula 
beszédet tart a Nemzeti 
Munkaközpont 
gyűlésén. 1930-as évek 
(MNM TF)

az ellentétekre utalt. Nemzeti egység alatt azt értették, hogy a nemzet nem élhet széttagolt 
életet, nem lehetnek válaszfalak kurucok és labancok, magyar urak és magyar parasztok, 
kisiparosok és nagyiparosok, munkások és értelmiségiek, azaz a különböző társadalmi 
osztályok között. Ügy látták, a magyar egyetértés megölője’ a politika. S pontosan ezért 
utasították el en bloc a pártpolitikát, mivel úgy vélekedtek, hogy „a politika a lehetőségek 
tudománya; változó, esetlegességektől függő, számtalanszor teli sok emberi hiúsággal, ér- 
dekhajhászással, komiszsággal, tehát bizonytalansággal, magyart a magyartól elválasztó, sőt 
szembeállító tulajdonságokkal”.60 Szabó Dezső ezt -  a maga sajátos, de eredeti nyelvén -  úgy 
fejezte ki, hogy a politika nem az apró ravaszkodások, intim mutyizások, megfőzések és

60A  m a g y a r  n e m z e t i  ú j já é b r e d é s .. .  I .  m .  1 2 .  p .
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alányalások piszkos tudománya kellene hogy legyen, hanem „az ország és nemzet minden 
adottságából és szükségeiből organikusan előtermett nagy összefoglaló gondolatrendszer 
nyílt, hatalmas igézete a történelmi harc minden eszközével”.61 Meglehetősen sajátos és 
paradox helyzet, ha egy politikai mozgalom tagadja a nemzetet megosztó pártpolitikát, de 
maga is kötésig áll ebben a politikában, egy időben politikai pártot működtet, indul a par
lamenti választásokon. Ez csak úgy lehetséges, ha tagadják a politika különböző társadal
mi csoportok közötti érdekközvetítő és érdekkiegyenlítő szerepét, ez az érdekkiegyenlítés 
ugyanis -  per definitionem -  konfliktusos viszony. Ehelyett egy elképzelt, harmonikus egy
ségből (a szabad és egységes nemzeti társadalom szerves felépítése a keresztény vallás örök 
életű erkölcsének és szellemének és a fajtestvéri kötelékeknek megszilárdításával, a magyart 
a magyartól elválasztó osztályellentétek tudatos lerombolásával’) indulnak ki, s a maguk 
politikai szerepét addig látják igazoltnak, amíg ezt az ideális célt, azaz a nemzeti egységet 
el nem érik. Ez a gondolati séma magyarázza meg legmélyebben Gömbös Gyula későbbi 
politikai gyakorlatát is, nevezetesen hogy ki kell küszöbölni a centrifugális erőket a magyar 
életből, továbbá meg kell teremteni a nemzeti egység frontját a nemzeti öncélúság jegyében, 
végül pedig meg kell szüntetni az elnyomók és az elnyomottak közötti ellentéteket.62 To
vábbá ez a politikai felfogás szükségszerűen kérdőjelezi meg más politikai erők létezésének 
jogát, hiszen azok csak az elképzelt nemzeti egység óhatatlan megbontóiként tűnnek fel. 
S logikusan -  ha nem is szükségszerűen -  jut el ez az okoskodás a vezért elvhez. A magyar 
fajvédők többsége kétségkívül eljutott ehhez a gondolathoz, s Gömbös Gyulában találta 
meg a megfelelő embert. S maga Gömbös is beleélte magát ebbe a szerepbe. „Van egy em
ber -  mondja például egy beszédében -, aki őrködik az önök sorsa felett, mert ez az ember 
az egész nemzet felett őrködik.”63 Bajcsy-Zsilinszky is az egységes magyar nemzet létrehozá
sát tekintette legfontosabb feladatunknak, és egyként utasította el a nyugati és keleti -  zsidó 
jellegűnek vélt -  ultraindividualizmust. „A kötelesség, önzetlenség, önfegyelem és önfel
áldozás -  mint mondja -  emelkedett keresztény etikájára van szükségünk, nem én-imádó 
szatócserkölcsre.”64 A fajvédők gondolati sémái ebben a tekintetben alaposan előkészítették 
a talajt az 1940-es évek végzetes politikája számára. Jóllehet éppen a legjelentősebb fajvédő 
gondolkodók -  mint Bajcsy-Zsilinszky, Lendvai, Szabó Dezső -  fordultak szembe Gömbös
sel, majd az őt követő, s vezéri álmokkal megvert fiók-Gömbösökkel.

Ennek az új nemzeti ethosznak szerves részét alkotta a pacifizmus elvetése és a magyar 
nép lelki militarizálódásának elősegítése. Bajcsy-Zsilinszky egyenesen arról értekezett, hogy 
Magyarországnak egy modern Spártává kell válnia, ahol minden erő egyetlen cél irányába, 
mégpedig az új Magyarország felépítése irányába mutat.65

61 Szabó Dezső: Kritikai füzetek. 2. Az út -  előre. A belső válság megoldása felé. Budapest, 1929, Boór Bálint, 
9.p.

62 Gömbös Gyula: A Társadalmi Egyesületek Szövetségének üdvözlésére adott válasz. 1932. október 8. In 
uő: A nemzeti öncélúságért! Gömbös Gyula miniszterelnök tizenkét beszéde. Budapest, 1932, Stádium, 
30. p.

63 Gömbös Gyula: A kézműves-iparosok országos nagygyűlésén mondott beszéd. 1932. október 12. In uő: 
A nemzeti öncélúságért! Gömbös Gyula miniszterelnök tizenkét beszéde. Budapest, 1932, Stádium, 63. p.

64Zsilinszky: Nemzeti újjászületés... I. m. 105. p.
65 Lásd erről Zsilinszky: Nemzeti újjászületés... I. m. 94-95. p. és uő: Militarizmus -  pacifizmus. Budapest, 

1920, Stephaneum.
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Az új nemzeti ethosz elvét, a nemzeti egység megteremtésének igényét természetesen 
a magyar fajvédők politikai programpontokba is átírták. Legfőbb politikai célkitűzésüket úgy 
fogalmazták meg, hogy a liberális kapitalista rendszer romjain létre kell hozni egy ’min
den ízében magyar, erkölcseiben megújhodott és a széles népi tömegek szociális kielégí- 
tettségén nyugvó új magyar államot’, továbbá az ország gazdasági életét agrárszellemben 
újjá kell szervezni.66 Ennek szellemében radikális földreformot kell végrehajtani, továbbá 
a középosztály birtokállományát fokozottan védeni kell, valamint az ezer holdnál nagyobb 
hitbizományokat meg kell szüntetni, és az idegen kézen lévő nagybirtokot pedig meg kell 
váltani. A fajvédelem szociális programjának megfelelően mezőgazdasági munkásfelügye
letet javasoltak létrehozni, továbbá indítványozták a mezőgazdasági munkás- és cselédbiz
tosítás alapjainak kiépítését.

A liberális kapitalista rendszerről tehát a fajvédőknek nem volt különösen jó vélemé
nyük. Úgy látták, hogy a kapitalizmus alapértéke a pénz, az öncélúvá lett tőke és a haszon, 
s nem pedig a munka, továbbá, hogy ez a gazdasági rendszer elvesztette minden érzékét 
a köz követelményeivel szemben’, ezért szükségszerűen bukásra van ítélve, s az 1930-as 
években pedig ujjongva cikkeztek a kapitalista rendszer csődbe jutásáról. Ezt a gazdasági 
szisztémát speciálisan magyar szempontok miatt sem tudták elfogadni, nevezetesen azért 
nem, mert a magyar forgótőke, továbbá a legnagyobb ipari kartellek idegen -  értsd zsi
dó -  kézen voltak. Ezt a liberális rendszert szerintük fel kell váltani -  a fasizmus és a szár
nyait bontogató nemzeti szocializmusok tapasztalataira támaszkodva -  egy olyan gazdasági 
szisztémával, amely a korlátozott magántulajdonon alapul. A korlátozás legfontosabb el
vei közé tartozott, hogy a tőkének a nemzet szolgálatába kell állnia; a magántulajdon csak 
addig szent, amíg nem kerül szembe a közérdekkel (hogy mi közérdek, azt természetesen 
a fajvédők mondják meg); a nemzet minden tagjának biztosítani kell a létminimumot 
és a munkához való jogot, de a munka egyben kötelező is a dolgozók számára. Követel
ték továbbá, hogy az ipari munkásokat befektetett munkájuk tőkésítése alapján részesít
sék a tiszta nyereségből; továbbá gyökeresen és átfogóan reformálják meg a munkás- és 
betegbiztosítást; hozzanak létre kötelezően munkásotthonokat; biztosítsák a munkásság 
teljes szervezkedési szabadságát az állami rend keretein belül; valamint a szakszerveze
tek szabadságát, de függetlenítsék azokat a politikai pártoktól; szüntessék meg a nemzeti 
és a keresztény munkásmozgalmakkal szembeni ’szociáldemokrata terrort’; végül drákói 
szigorral büntessék meg a dolgozók munkáját kizsákmányoló, egzisztenciájukat és egész
ségüket veszélyeztető gyárosokat. Ezeket az új gazdasági elképzeléseket koronázta volna 
meg a fajvédők szerint a munkanélküliség rendeleti úton való megszüntetése, valamint egy 
az állam által kontrollált ár- és bérrendszer, továbbá egy állami közegészségügyi program 
(kórházak fejlesztése, gyermekgondozás, egészséges falusi lakások építése, a prostitúció 
megszüntetése, járványok leküzdése stb.).

A fajvédők társadalmi célok megfogalmazásával is próbálkoztak, még ha ez nem is min
dig vezetett eredményre. így például komoly propagandát fejtettek ki annak érdekében, hogy 
az állami közhivatalnokok, közalkalmazottak, s általában a középosztály tagjai keressenek 
anyagi jólétet biztosító, s nem az állam kenyerét fogyasztó állásokat, azaz a szabad kerese-

66 A magyar nemzeti újjáébredés... I. m. 6. p.
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Irredenta szobor (Nyugat) Sidló Ferenc szobrászművész műtermében. 1920-as évek (fszek)
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ti pályák felé próbálták meg terelgetni őket. Pontosan kijelölték a célokat is, nevezetesen, 
hogy becsületes úton szerezzenek minél több vagyont; gyümölcsöztessék, s ne tékozolják 
el azt; ne ódzkodjanak az üzleti és vállalkozói szellemtől; juttassák fajtestvéreiket előnyös 
állásokhoz, munkaalkalmakhoz; mindezekkel gyarapítsák a nemzeti vagyont, s így akadá
lyozzák meg a zsidóság további gazdasági térfoglalását. Arról próbálták meggyőzni továb
bá -  természetesen a nemzeti egység érdekében -  a középosztályt, hogy ne szidalmazza, 
ne szapulja örökké a magyar parasztot, mert az kapzsi, rideg és szívtelen (mert sajnos az, 
ismerik el őszintén), hanem becsülje meg őket, hiszen kapzsiságuk harc a teljes ellehetet
lenülés ellen, továbbá nélkülük nincs magyar nemzet. Ugyancsak óva intettek attól, hogy 
a magyar munkásságot a nemzet ellenségei közé sorolják, sokkal inkább azt a célt fogal
mazták meg, hogy a magyar munkásságot népneveléssel, gyakorlati munkáspolitikával és 
munkásvédelemmel a nemzeti érdekek és célok szolgálatába’ kell állítani.

A magyar fajvédők a kultúrát, tudományt és az oktatást illetően is eredeti elképzelések
kel hozakodtak elő, amelyek egy része később bekerült Gömbös Nemzeti Munkatervébe, 
illetve részben megvalósult Hóman Bálint kultuszminisztersége alatt. Terveikben szere
pelt a magyar iskolarendszert átalakítása a fajvédő gondolat és egy sokkal határozottabb 
nemzeti szellem, a sovinizmus jegyében, továbbá a 14 éves korig terjedő kötelező ingyenes 
népoktatás bevezetése, valamint az ipari és kereskedelmi szakoktatás rendszerének kiépíté
se. A kultúrából száműzték volna a mindent megfertőző nihilizmust, tekintélyrombolást, 
a magyar erkölcsöt sértő szabadosságot, továbbá a szociáldemokrata és bolsevista propagan
dát. Az oktatás átalakításában nagy szerepet szántak az iskolai testnevelésnek, mert -  mint 
mondották -  penészvirágokkal nem lehet a régi Magyarországot visszaszerezni, valamint 
a nőnevelésnek, tudniillik, hogy a nők ismét jó háziasszonyok, jó feleségek és jó anyák le
gyenek. A magyar újjáébredés egyik sarkalatos pontja éppen az volt, hogy a magyar nők 
végre szabaduljanak meg a ’nemzetközi kótyagos divatőrület gyámsága alól’, s legyenek 
őrei a magyar háziiparnak, háziművészetnek, a magyar irodalomnak, a magyar viseletnek 
és táncnak. A sajtóengedélyeket is felülvizsgálták volna, s csak annak adtak volna kiadói 
engedélyt, aki ’nemzeti szempontból kifogástalan magyar ember’, továbbá az újságírás te
rületén szigorú numerus clausus bevezetését tervezték. Ami pedig a magyar tudományt 
illeti, nos, ott is teljes őrségváltásra készültek, megszüntették volna a Magyar Tudományos 
Akadémiát, mint az ortodox-liberális aggok gyülekezőhelyét’, s visszaadták volna Széche
nyi akadémiáját a ’magyar faj szolgálatának’.67 De azt már nem írták le részletesen, hogy 
milyen is lett volna valójában a faj szolgálatába állított tudomány.

Mire ez a politikai ideológia leért a fajvédő tagsághoz nem maradt más belőle, mint egy 
kívánságlista, nevezetesen, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogassuk fajtest
véreinket, olvassunk keresztény és fajmagyar könyveket és lapokat, dolgoztassunk kizárólag 
magyar iparosnál, vásároljunk fajmagyar kereskedőknél, végül orvosi, jogi tanácsért csak 
magyar fajtestvéreinkhez forduljunk. Vagy pedig egy ideális, eszményi Magyarország je
lent meg hívek és támogatók lelki szemei előtt, amely az ezeréves területen politikailag és 
gazdaságilag független, erős, egészséges és boldog nemzeti állam, s amelyben a ’magyar faj

67 Ezekről a politikai programpontokról lásd részletesen A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célki
tűzései cimű kiáltványt, valamint egy fajvédelmi útmutatót (Cselekedjünk! Magyar fajvédelmi útmutató. 
Budapest, 1923, A Cél kiadása, passim).
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Kozma Miklós beszél a Mackensen-huszárok ünnepségén. 1939 (MNM TF)

fölényes vezetése’ mellett mindenki tehetsége és szorgalma szerint érvényesülhet, továbbá 
amelyben nincs nemzetiségi érdekellentét, osztályharc, pártoskodás, nyomor és szenve
dés, ellenben van hazafias közszellem, arányos vagyonmegoszlás, igazságos adórendszer, 
virágzó ipar és kereskedelem, végül pedig ’jellegzetesen magyar kultúra, tudomány és m ű
vészet. Ez a vízió és program jellegzetesen bezárkózó, izolacionista politikát követelt, ami 
Magyarország helyzetét, beágyazottságát tekintve nem volt egyéb, mint merő illúzió és hiú 
ábránd. De az öncélú magyar nemzet abszurd és megvalósíthatatlan politikai eszmerend
szere mögött kétségkívül a magyar fajvédők reális félelmei rejtőztek, nevezetesen, hogy azért 
kell a legélesebben elutasítani a volt Osztrák-Magyar Monarchia vagy Duna-konföderáció 
létesítésére irányuló gondolatot, mert ezek Magyarországot végeredményben szláv többsé
gű államok befolyásának vetnék alá.

A fajvédő ideológusokat, mint ahogyan a fajvédő tömegeket, az ébredőket, MOVE hí
veit is szétszórta a sors. Némelyek -  mint Gömbös -  alapvetően fenntartva fajvédő néze
teiket a kormánypártokhoz közeledtek, vagy éppenséggel a kormánypolitikában próbálták 
meg eredeti nézeteiket megvalósítani, valamint a kormányzó pártot kísérelték meg átgyúr
ni a maguk képére. Gömbös azonban alapvetően hatalomra törő politikus volt és maradt, 
ezért számára a fajvédő pontok szögre akasztása, lényegi kérdések -  úgymond -  kompro
misszumos feloldása nem okozott különösebb problémát. Mások -  s ez főleg a vezéreikben 
csalódott tagságra vonatkozik -  az 1930-as években különböző szélsőjobboldali, fasiszta
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pártokban, pártocskákban találták meg helyüket, akár azért, mert erőteljesebb antiszemita 
törvényeket követeltek, akár azért, mert a nyilasok határozottabb szociális politikája von
zotta őket, akár azért, m ert csak ezek a pártok kínáltak igazi őrségváltást. Milotay István 
egy másfajta utat választott, ő ugyanis a visszaszerzett területek megtartása és az őrségváltás 
óhaja miatt az összeomlásig kitartott a háború, a németbarátság, s az ezt kiszolgáló kor
mánypolitika mellett, ugyanakkor érzékenyen reagált a népiek minden megmozdulására. 
Megint mások -  mint Eckhardt vagy Bajcsy-Zsilinszky -  komolyan véve az eredeti fajvédő 
ideológia szociális szempontjait a kisgazdapárt felé tájékozódtak, s valódi társadalmi refor
mokon törték a fejüket. Gömböshöz írt nyílt levelében Bajcsy-Zsilinszky világosan meg
fogalmazta, hogy a faj védelem fegyverét nem tették le, csak a hajót tatarozzák ki, földosztó 
céljaikból nem engednek, s eredeti szociális célkitűzéseiket sem hagyják veszni.68 S voltak 
olyanok is -  mint Lendvai, Szabó Dezső vagy Bajcsy-Zsilinszky -, akik a magyar fajvédelmet 
nem egyszerűen antiszemitizmusként értelmezték, s az 1930-1940-es években, érzékelve 
a német veszélyt, nagy bátorságról tanúbizonyságot téve németellenes nézeteket kezdtek 
hangoztatni, jórészt eredeti fajvédő érvekkel. Ők bár határozottan elvetették, s a magyar
ságra nézve öngyilkosságnak tartották a faji állam gondolatát, magát a faji eszmét -  ahogy 
azt Bajcsy-Zsilinszky szerette nevezni -, a magyar faji géniuszt, azaz a törzsökös magyar
ság ’öröklött politikai, művészi és katonai tehetségét’ sohasem kérdőjelezték meg.69 Ezen 
szétszóratás, kisebb-nagyobb ideológiai-politikai kérdésekben történt elmozdulás -  ami 
leginkább Bajcsy-Zsilinszkynél és Szabó Dezsőnél figyelhető meg -  ellenére, azt mondhat
juk, hogy az eredeti fajvédő gondolat és indulat valamennyiüknél ott kísért életük végéig. 
Az 1920-as évek közepén azonban még valamennyien csalódásuknak adtak hangot, s éle
sen bírálták a konzervatívokat, a liberális konzervatívokat, így Szekfű Gyulát, Klebelsberg 
Kunót, továbbá Bethlen Istvánt és konszolidált rendszerét. „Nem a régi, dohos -  írja pél
dául Bajcsy-Zsilinszky Endre -  álparlamentarizmus visszaállítását vártuk tőle, nem a régi 
bankokra épített liberális gazdasági rendszer továbbépítését, nem az idegen kézben levő 
nagytőke további favorizálását, nem a keresztény középosztály rövidlátó pusztulni hagyá
sát, nem a magyar föld minden rendű és rangú népének, a birtokosnak és nincstelennek 
további kiszolgáltatását szemérmetlen zsidó tőkeérdekeknek, nem ezt vártuk tőle, hanem 
új lendületű és új vonalú magyar politikát, mely a törzsökös magyar faj erkölcsi, szellemi és 
gazdasági megerősítésén keresztül keresi a jobb és magyarabb jövőt.”70 A magyar fajvédők 
nevezték el Bethlen István konzervatív és liberális politikai támogatóit csáklyásoknak’, akik 
tehát folyamatosan meghiúsítják az elkerülhetetlen reformokat, továbbá cölöpösöknek’, 
akiknek cölöpépítménye feneketlen erkölcsi és szociális mocsárból nőtt ki, s Szabó Dezső 
kritikája -  mint köztudott -  még kíméletlenebb, még kérlelhetetlenebb volt, elég, ha csak az 
egész korszakot megbélyegző görénykurzus’ meghatározásra utalunk. S ugyancsak ő vette 
észre először, hogy a keresztény jelszavak mögött ugyanaz a csalárd politikai játék folyik, 
mint a két forradalom idején, s a keresztény kurzus végső soron ugyanúgy meghiúsította

68 Bajcsy-Zsilinszky Endre: Nyílt levél Gömbös Gyulához. Előőrs, 1928. szept. 16. 1. p.
69 Lásd például vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre: Magyar nemzet, magyar állam, magyar faj. Magyarország, 

1934. szept. 11.3. p. és uő: Mit kell tenni az új nemzeti veszedelem ellen. Magyarország, 1937. júl. 14.5. p.
70 Zsilinszky Endre nemzetgyűlési képviselő újévi nyílt levele a derecskéi választókerület polgáraihoz. Buda

pest, 1924, Stádium, 7-8. p.



A MAGYAR FAJELMÉLET * 2 5 3

a magyar faj érvényesülését’, mint amaz.71 A magyar fajvédelem tragédiája, hogy ami benne 
előremutató volt (nemzeti önállóság, nemzeti reneszánsz, földosztás, szociális érzék), azt 
mind-mind elmosta az idő és a magyar politika -  időtlen -  mocsara, de tarthatatlan néze
tei, a magyar történelemre nézve végzetes gondolatai (harcos antiszemitizmus, vezéri elv, 
behódolás a német korszellemnek, őrségváltás, a polgári szabadságjogok megkérdőjelezése, 
a szomszédos népek lekezelése, erőteljes historizálás, primitív kultúraszemlélet) a Horthy- 
korszak végére egytől egyig valósággá váltak. De hogy nem csak ez volt a magyar fajvédelem, 
azt mindennél jobban példázza Bajcsy-Zsilinszky Endre megrendítő, tragikus, de egyben 
felemelő sorsa is, s Szabó Dezső publicisztikai zsenialitása és stiláris, nyelvi ereje.

A MAGYAR FAJELMÉLET

A magyar politika- és eszmetörténet egyik nagy paradoxona, hogy míg a fajvédők -  mint 
azt az előbbiekben láttuk -  a magyar eszmetörténetben jelentős, egy időben meghatározó 
szerepet játszottak, addig mozgalmuk politikai szempontból az egész Horthy-korszakban 
jelentéktelen maradt. Az 1918-19-es összeomlás után ugyanis Bethlen Istvánnak sikerült 
egy rendkívül szilárd politikai rendszert kiépítenie, amely erős, szinte mozdíthatatlan kor
mánypárt bázisára épült. A bethleni politikai rendszer ideológiai alapját pedig kellőképpen 
megalapozta a Szekfű-féle konzervativizmus és a klebelsbergi neonacionalizmus. Ezt a szi
lárd -  bizonyos szempontból Magyarország német megszállásáig, sőt Szálasi hatalomátvé
teléig fennálló -  politikai struktúrát a nagyhangú magyar fajvédők nemhogy megdönteni, 
még komolyan veszélyeztetni sem voltak képesek. Az 1926. évi országgyűlési választásokon 
például csupán 17 jelöltet tudtak állítani, s a 17 jelöltből csak négynek (Gömbös, Borbély- 
Maczky Emil, Héjjas Iván, Kontra Aladár) sikerült mandátumhoz jutni. Gömbös Gyula az 
elbukott választások után pontosan felismerte, hogy komoly hatalmi szerepre csak a kor
mányzó párton belül van lehetősége, azaz az uralkodó kormánypárton kívül nincs politikai 
élet. Ezek után oszlatta fel -  mellesleg Bajcsy-Zsilinszkyék heves tiltakozása ellenére -  a faj
védő pártot, s lépett be a kormánypártba, ugyanis ekkor már politikai céljait a kormánypárt 
jelentős átalakításával, s nem a fajvédő párt hatalomra jutásával remélte elérni.

Politikai szempontból még a fajvédőknél is jelentéktelenebb szerepet játszottak -  egé
szen az 1930-as évek legvégéig -  a magyar nemzetiszocialisták. Ezek a pártok, pártocskák, 
mozgalmak nagyrészt az 1930-as évek elején-közepén alakultak, s többnyire egyszemélyes 
vezetésű szervezetek voltak (Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt -  Böszörmény Zol
tán, Nemzeti Akarat Pártja -  Szálasi Ferenc, Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és 
Munkás Párt -  Meskó Zoltán, Magyar Nemzeti Szocialista Párt -  gróf Festetics Sándor, 
Egyesült Nemzeti Szocialista Párt -  gróf Pálffy Fidél, Népakarat Pártja -  Csoór Lajos, Re
formnemzedék -  Rajniss Ferenc, Nemzeti Szocialista Magyar Dolgozók Pártja -  Barcsay 
Árpád, Fajvédő Szocialista Párt -  Endre László és gróf Széchenyi Lajos, Keresztény Nem
zeti Szocialista Front -  Maróthy-Meizler Károly, Független Magyar Szocialista Párt -  Rátz

71 Lásd Szabó Dezső: Űj magyar ideológia felé. 1. Elszámolás a múlttal és a jelennel. Aurora, 1923. 1. sz. 
1-29. p.
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Kálmán, Nemzeti Szocialista Párt -  ifj. Balogh István).72 E pártok vezetői megittasultak az 
olasz és főképp a német példa láttán, s többségük maga is fiók-Hitlernekvagyfiók-Musso- 
lininek képzelte magát. Az 1935. évi országgyűlési választásokon -  tehát Hitler hatalomra 
jutása után! -  csúfos vereséget szenvedtek, hiszen Meskó Zoltán kibukott a törvényhozásból, 
s csupán három nemzetiszocialista (Festetics, Rajniss, Csoór) került be az új parlamentbe. 
Rajtuk kívül a kormányzó Nemzeti Egység Pártjában is csak néhányan (Rátz Kálmán, Haám 
Artúr, Mecsér András, Matolcsy Mátyás, Jurcsek Béla) szimpatizáltak a nemzetiszocialista 
mozgalommal, többségük később csatlakozott Szálasihoz.73 A magyar szélsőjobb számára 
az áttörést a titkos választójogon alapuló 1939-es választások hozták meg, amikor is a nyilas 
szellemiségű pártok közel egymillió szavazatot kaptak (30 százalék). Az egymillió szavazat 
nemzetiszocialista egyéni jelöltekre és listákra együttesen érkezett, tehát voltak olyanok, 
akik mind az egyéni, mind pedig a listás szavazatukat a szélsőjobbra adták, s olyanok is, 
akik megosztva szavaztak. Ezért a tisztított adatok jobban mutatják a tényleges erőviszo
nyokat. Ezek szerint valamivel több, mint 600 ezren szavaztak (a választópolgárok mintegy 
25 százaléka) nyilas pártokra, következésképpen majd ötven képviselőjük foglalhatott he
lyet a magyar parlamentben (Szálasi Nyilaskeresztes Pártja -  26; Egyesült Magyar Nemze
ti Szocialista Párt, Nyilaskeresztes Front -  11; Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és 
Munkás Párt, Nyilaskeresztes Magyar Párt -  3; Keresztény Nemzeti Szocialista Front -  2; 
Népakarat Párt -  1 mandátum). A szavazati arányok valóban aggodalomra adhattak okot, 
hiszen a több mint félmillió nemzetiszocialista szavazó tagadhatatlanul jelentős politikai 
erőt képviselt, nem is szólva arról a kétségbevonhatatlan tényről, hogy ez a szám még ma
gasabb lett volna, ha ezek a pártok minden egyéni kerületben és listán is indulni tudtak 
volna. A választási rendszer, továbbá a regnáló kormánypárt, illetve az államapparátus ha
talmi-belügyi praktikákkal nyilvánvalóan fékezte a nyilas előretörést, ezt azonban részben 
kompenzálta a -  a közvélekedéssel ellentétben: nem jelentős -  német segítség (gépkocsik 
és írógépek adományozása, állások biztosítása magyarországi érdekeltségű német cégek
nél, választási röplapok nyomása stb.). Az országgyűlési helyekért folytatott küzdelemben 
való részvétel a nyilas mozgalmak és pártok egyik nagy paradoxona, hiszen Szálasi -  a többi 
nemzetiszocialista vezérhez hasonlóan -  elvetette még a gondolatát is a parlamentben való 
szereplésnek, abban mást, mint népcsalást nem látott. Ahogyan ezt Szálasi pontosan meg
fogalmazta: szabad csatamezőn, az életben akarjuk és fogjuk a magyarság ellenségeit harcra 
kényszeríteni, és velük véglegesen leszámolni’. A nyilasok szeme előtt nyilván a német pél
da lebegett, nevezetesen előbb megszerezni a parlamenti többséget, s azután felszámolni az 
egész ’polgári cirkuszt’. A hatalom átvételéről azonban másfajta elképzelések és programok 
is léteztek a nyilas mozgalomban. Az 1937. október 24-én a Budai Vigadóban megtartott 
nagygyűlésen elfogadott elveknek megfelelően ’alapnépszavazást’ kellett volna tartani ar-

72 Ezek a pártok sűrűn -  s szinte követhetetlenül, s gyakran hatalmi-rendőri nyomásra -  változtattak nevet, 
egyesültek egymással, majd újabb csoportocskák váltak ki belőlük. Meskó Zoltán pártjának elnevezései 
például a következők voltak: 1932 -  Magyar Nemzeti Szocialista Munkáspárt, 1935 -  Nemzeti Szocia
lista Párt, 1939 -  Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkás Párt (Nyilaskeresztes Magyar Párt). 
Szálasi pártjának változó elnevezései: 1935 -  Nemzeti Akarat Pártja, 1937 -  Hungária Egyesült Földek 
Szövetsége, 1938 -  Nemzeti Szocialista Magyar Párt -  Hungarista Mozgalom, 1939 -  Nyilaskeresztes Párt.

73 Lásd erről Sombor-Schweinitzer József: A magyarországi nemzeti szocialista mozgalmak története idő
rendi sorrendben. Budapest, 1943, Kézirat, 9-10. p.
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ról a kérdésről, hogy a ’magyar nemzet és a magyar népi közösség’ a nemzetiszocializmust 
vagy pedig a parlamenti rendszert akarja-e. Ezután ismét népszavazás döntött volna az új, 
nemzeti szocialista alkotmányról.74

A parlamenti arányok -  a választási rendszernek tulajdoníthatóan -  azonban még így 
sem borultak fel, hiszen ha a 43 nemzetiszocialista képviselőhöz hozzászámoljuk azokat 
a nyilaskeresztes politikusokat, akik kiléptek ugyan Szálasi pártjából, de rendszerint velük 
együtt szavaztak (Rajniss Ferenc, Rátz Kálmán, Zimmer Ferenc, Nyireö Andor, Mosonyi 
Kálmán, Szöllősi Jenő, Halmai János), akkor számuk éppen elérte ötvenet, s később, a vissza
tért területekről behívott képviselőkkel együtt sem haladta meg a hetvenet. S ez a szám akkor 
sem nőtt jelentősen, amikor megalakult az Imrédy-féle Magyar Megújulás Pártja Nemze
tiszocialista Pártszövetség, csupán a belső arányok tolódtak el Imrédy javára, s a nyilasok 
hátrányára. A parlamentben így tehát -  több mint kétharmados többségével -  a meghatá
rozó szerepet továbbra is a kormányzó párt (Magyar Élet Pártja 178 mandátum, az összes 
mandátum 72 százaléka) játszotta. Ezen a megállapításon még az sem változtat alapvetően, 
hogy a kormánypárti képviselők között sokan voltak olyanok, akik -  Teleki Pál találó ki
fejezésével élve -  ’flörtviszonyban’ voltak a nyilasokkal. A nyilasok parlamenti ereje a vá
lasztások után ellenben jelentősen meghaladta a baloldali ellenzék (Független Kisgazdapárt 
-14; Magyarországi Szociáldemokrata Párt -  5; Polgári Szabadság Párt -  5 mandátum) 
erejét. A nyilas mozgalom legitimitása szempontjából jelentős tény, hogy amikor megala
kult a nyilasok által létrehozott Törvényhozók Nemzeti Szövetsége, akkor a 375 képviselőből 
(260 1939-ben megválasztott, 38 Felvidékről és Kárpátaljáról, 51 Erdélyből, 26 Délvidékről 
behívott képviselő) mindössze 115, tehát kevesebb, mint 30 százalék vett részt az új nyilas 
parlament munkájában. Mivel 1939 után már nem tartottak választásokat Magyarországon, 
ezért nem tudunk pontos választ adni arra az alapvető kérdésre, hogy a nyilas parlamenti 
botrányok, ki- és belépések, nyilas frakciók kíméletlen egymás elleni harca, a beterjesztett 
Hubay-Vágó-féle nemzetiségi törvény körüli hercehurca, egymás lejáratása (a fő ideoló
gus, Málnási Ödön például Szálasit nyilvánosan elmebetegnek jelentette ki) stb. mennyit 
ártottak a mozgalomnak. Nyilvánvalóan túlzás az a megállapítás, amit Sombor-Schweini- 
tzer József, a budapesti rendőr-főkapitányság államvédelmi ügyekkel foglalkozó rendőrfő
kapitány-helyettese 1943-ban tett, nevezetesen, hogy a nyilas-hungarista mozgalom a ’teljes 
megsemmisülés’ felé tartott volna. De az 1939-es dagály utáni viszonylagos apályt minden 
elérhető forrásunk valószínűsíti, s ezt maga Szálasi is megerősíti, amikor 1942-ben arról 
értekezett, hogy a mozgalom mély válságba került.75

Még nehezebb helyzetben vagyunk, ha az okok után kutatunk. Mégis mi volt az oka, 
hogy több mint félmillió honfitársunk nyilas eszmékre szavazott? Az indítékok között nyil
ván jelentős szerepet játszott a német -  akkor még sikeresnek látszó -  példa, az első bécsi 
döntés eufóriája, a kormányzat nyilvánvaló hibái (Szálasi bebörtönzésével például inkább 
mártírt gyártottak, mintsem kiiktatták volna a politikai életből), a nyilasok újszerű pro
pagandaeszközei (1938 a mienk! Jön Szálasi! -  feliratú, s az országot elárasztó röplapok 
stb.). Mégis azt gondolom, hogy a nyilas mozgalmak parlamenti sikere mögött nem ezek

74 Szálasi Ferenc: Hungarizmus. Sydney, 1994, Hungarista Mozgalom, 89-90. p.
75 Szálasi Ferenc jelentése a Nagytanácsnak 1942. április 18-án. In uő: Hungarizmus. Sydney, 1994, Hun

garista Mozgalom, 244-296. p.
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Csendőrök eskütétele a Vérmezőn. 1920-as évek (fszek)

a nyilvánvalóan igaz, de mégiscsak másodlagos okok, hanem valódi társadalmi igények 
és elvárások fogalmazódtak meg, nevezetesen jelentős társadalmi rétegek valóban tőlük 
várták az igazi -  s a Horthy-rendszerben csakugyan elsikkasztott -  szociális reformokat, 
mint ahogy ugyanez adta a felhajtóerőt 1945 után a kommunista pártnak is. Hogy mind
két esetben mennyire voltak ezek a megfogalmazott szociális célok egyrészt komolyak, 
másrészt megvalósíthatók, nos, az már más lapra tartozik. De egyfelől a nyilas, másfelől 
a kommunista politikai programok közötti hasonlóság lélegzetelállító. A nemzetiszocia
lista Ököl című lap 1937-ben például a következő felhívást közölte: „A termelési eszközök 
fokozatos szocializálása, a nagybirtok felosztása, a nagytőke államosítása, a jövedelmek 
szabályozása a célunk. Az új rendszer a kollektív gazdálkodás. Röviden: forradalmat aka
runk!”76 A szociális és gazdasági céloknak eme lényegre törő összefoglalása minden vál
toztatás nélkül megjelenhetett volna a Szabad Nép 1948. évi valamelyik számában is. Az 
ország jelentős társadalmi rétegei valóban változást akartak, a Horthy-rendszer elaggott 
társadalmi struktúrája -  Szekfű Gyula találó kifejezésével élve -, neobarokk társadalma 
valóban megérett a reformra, bármit is mondjanak régi és újkeletű hívei és apostolai. Ma
gyarország tragédiája, hogy a hosszú távon valóban tarthatatlan helyzet (egészségtelen bir
tok- és tőkeeloszlás, a középosztály zilált anyagi viszonyai és műveletlensége, végül pedig 
a hihetetlen mértékű szegénység az alsóbb néposztályokban) és az elkerülhetetlen változás 
elemi erejű igénye abban a pillanatban jelentkezett, amikor az ország állapota mindennek

76Aszöveget Sombor-Schweinitzer József idézi: A magyarországi... I.m. 12. p.
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volt nevezhető, csak nyugodtnak nem, s hazánk kikerült addigi szélárnyékos helyzetéből, 
s ismét nagyhatalmak játékterévé vált. A hazai zsidósághoz ezernyi szállal kapcsolódó -  bár 
érthető történeti okokból kialakult -, kétségkívül kóros és romboló tőkekoncentrációt nem 
lehetett megoldani akkor, amikor egy nagyhatalom politikai elitje genocídiumra készült 
ezen népcsoport ellen. A magyar politikai elit jelentős része ebben a kérdésben valóságos 
vaksággal volt megverve, egy másik úgyszintén nem elhanyagolható része pedig anyagi 
megfontolásból támogatta a zsidókérdés radikális megoldását, magyarul hullarablásra ké
szült. Ugyancsak hiányzott a Bethlen-féle politikai elittel akár csak egy lapon említhető új 
vezetőgarnitúra is. Ez a súlyosan műveltséghiányos, futóbolondokat és eszement akarno- 
kokat követni kész szélsőjobboldali ’elit’ -  az őket pszichológusszemmel vizsgáló Gartner 
Pál helyes megállapítása szerint -  valósággal vak és süket volt, hamisítatlan ösztönlényekből 
állt, akiket alig korlátoztak erkölcsi megfontolások, s akik képtelenek voltak felmérni cse
lekedeteik következményeit.77 Ez a csoport minden bizonnyal -  hasonlóan az őket követő 
kommunista moszkovitákhoz -  sohasem került volna az ország élére idegen nagyhatalmak 
segítsége nélkül. Ebben a viharos korszakban talán még egy jelentékeny földreformra lett 
volna lehetőség, de ehhez azonban a felkapaszkodott új politikai elitnek hiányzott a poli
tikai bátorsága, így ezt a lehetőséget sikeresen elpuskázta. Az idő előrehaladtával egysze
rűbbnek tetszett a korszellemet követni, azaz a zsidó vagyonra koncentrálni, mintsem újat 
húzni a magyar földbirtokos arisztokráciával és egyházzal.

Ha a magyar nemzetiszocialista és szélsőjobboldali mozgalmak vezető eszméit kellő ko
molysággal tanulmányozzuk, akkor arra a meglepő -  és a mai közvélekedéssel gyökeresen 
ellentétes -  következtetésre kell jutnunk, hogy nem létezett, s ma sem létezik az olasz fasiz
mushoz, a spanyol falangizmushoz vagy a német nácizmushoz hasonlítható egységes magyar 
fajelméleti ideológia. Ezekhez mérhető eszmei konstrukció kidolgozására egyedül Szálasi 
Ferenc tett kísérletet, de tagadhatatlanul eredeti hungarista elképzeléseit rendszeresen soha
sem dolgozta ki, ezeket csak töredékekből tudjuk rekonstruálni. De más probléma is akad 
Szálasi hungarizmusával, nevezetesen kétségkívül originális, de kusza, sokszor konfúzus 
ideológiáját még a nyilas publicisták döntő többsége is képtelen volt követni. Gyakran meg 
sem értették, mit is akar vezérük mondani, a nyilas pártszolgálatosokról már nem is beszél
ve. S mivel Magyarországon soha nem létezett, s ma sem létezik egységes nyilas ideológia, 
ezért ebben a fejezetben nem követhetjük az eddigi rendet (mi a magyar?, múltszemlélet, 
magyar sorskérdések, mit tegyünk?), hiszen ezekről a lényeges, a magyar nemzetkoncep
ciót érintő kérdésekről Méhely Lajos, Szálasi Ferenc, Málnási Ödön, Matolcsy Mátyás vagy 
a nyilas publicisták (Oláh György, Dövényi Nagy Lajos, Görgey Vince, Fiala Ferenc, Rajniss 
Ferenc, Jaross Andor, Csia Sándor, Vágó Pál, Vájná Gábor, Maróthy Károly, Kassai Ferenc 
stb.) gyökeresen mást és mást gondoltak, bár kétségkívül fellelhetünk közös pontokat gon
dolkodásukban. Ezért nem tehetünk egyebet, mint a legfontosabb fajelméleti szerzők fenti 
kérdésekre adott válaszait egymástól elkülönítve elemezzük.

77 Szirmai Rezső: Fasiszta lelkek. Pszichoanalitikus beszélgetések a háborús főbűnösökkel a börtönben. 2., bőv. 
kiad. Budapest, 1993, Pelikán, 10-16. p.
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A magyar faj elmélet kezdetei

A nyilas ideológusokat megelőzték a német példán fellelkesült, s azt szolgai módon alkal
mazni igyekvő lelkes amatőrök. Mindenekelőtt Böszörmény Zoltán, aki -  legalábbis hívei 
szerint -  csakis a népének élő politikus, s egyben legnagyobb nemzeti költőnk volt. Továbbá 
a futballcsapatból rohamosztagos különítményt szervező mániákus negyvenezer holdas dégi 
nagybirtokos, gróf Festetics Sándor. A vagyonát vesztett gróf Pálffy Fidélről sem feledkezhe
tünk meg, aki német nemzetiszocialista műveket fordított magyarra, s ezen annyira fellel
kesült, hogy összekeverte fordításának tárgyát saját nézeteivel, s aki az ostelevényből fakadó 
erőktől’ várta a magyar megváltást. Végül pedig a parlamenti anekdoták népszerű statisztája 
s egyben fáradhatatlan gyűjtője Meskó Zoltán, aki kezdetben magát egy új kor Mikszáthjának, 
majd -  furcsa metamorfózisként -  Mussolinijének képzelte. Mindannyian csodálattal tekin
tettek Hitlerre, benne a világtörténelem új apostolát látták, s képzeletüket ugyancsak megra
gadták a nácik által bevezetett külsőségek: a köszöntések, a jelvények és a szimbólumok. Bö
szörmény Zoltán, akiben -  hívei szerint -  ’Isten új ostorát, s Attila királynak vérbeli rokonát’ 
tisztelhettük, s akit ’Kossuth Lajos lelke, Széchenyi lázálma, s Petőfi lantjának viharzó trillája’ 
hevített 1932. augusztus 20-án például azzal lepte meg a pesti és budai polgárokat, hogy a ha
gyományos István király-napi körmeneten ötszáz barna inges, antantszíjas, horogkeresztes 
karszalaggal ellátott párttársa élén a Horst Wessel Lied dallamára masírozott Budapest ut
cáin. Meskó Zoltán -  a jobb érzésű országgyűlési képviselők őszinte megdöbbenésére -  az 
1930-as évek elején nyilaskeresztes jelvénnyel díszített barna ingben s Hitler-bajusszal lépett 
a magyar parlament épületébe. Megjelenését -  akkor még -  a parlamenti képviselők egy ré
szének kacaja, más részének őszinte megbotránkozása kísérte. A korai magyar nemzetiszocia
listák horogkeresztes szimbólumaikat nagyrészt azért voltak kénytelen újakra, tehát kaszás
keresztre (piros alapon fehér körben zöld kaszák, egy kardon ülő turulmadárral ékesítve) és 
nyilaskeresztre (zöld alapon két, egymásra merőleges fekete nyíl) változtatni, mert a belügy
minisztérium betiltotta az idegen szimbólumok használatát. Egyébiránt -  Szálasi Ferencet 
kivéve -  eszükbe sem jutott más szimbólumokat választani, mint amit a nácik hordtak. De 
ezek a magyar fiókführerek más területen is ámulattal tekintettek a német példára. Böször
mény Zoltánt, a jobb sorsra érdemes egykori költőt megihlették a német náci indulók, s elöl 
járt magyar nemzetiszocialista rigmusok faragásában.78 De nem maradt el mögötte Ulviczky 
István kaszáskeresztes ’költőtársa’ sem, aki az alább idézett versekkel lelkesítette rohamosz
tagos párttársait, egyben megbotránkoztatva a mit sem sejtő és békésen korzózó pestieket.

Amit a kaszáskeresztesek lírában fejeztek ki, azt a másik magyar nyilas pártvezér, Meskó 
Zoltán jelszavakba igyekezett önteni. Meskó szerint ugyanis nem a politikai programpontok 
a legfontosabbak, hanem a megújult hit és erkölcs, amit leginkább a következő jelszavak fe
jeznek ki: Magyarok, határozzunk!, Tisztulni kell!, Több magyar fényt!, Merjünk magyarok 
lenni!, Álljunk a magyar lélek mögé!, Teljesebb új napot!, Gyorsabb hajnalt, az élet teljes 
világosságba borulását! Cél nélkül nincs magyarság! Legyen a munka tulajdonszerző erejű! 
stb.79 De nem maradt el Meskó mögött gróf Festetics Sándor sem, akinek 1934 egyik szép

78 Böszörmény. Budapest, 1937, Fáklya, 3-4. p.
79 Ezeket a jelszavakat Meskó könyvéből (A magyarság hivatása. 2., bőv. kiad. Budapest, 1940, Nemzet 

Szava) gyűjtöttem ki.
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Dicső, nagy szellemek üstökös útján 
Felragyogtál e megcsúfolt nép egén. 
Lánglelked fáklya a magyar éjszakán! 
Halódó nép éled szíved melegén, 
Vezérünk, Böszörmény!

Gyilkosok által ütött mély sebekre 
Lelked balzsamából gyógyírt öntözvén, 
Szavad vigasztal, gyújt s ítél dörögve, 
Lényed előttünk megtestesült Eszmény: 
Vezérünk, Böszörmény!

Te tudsz olvasni millió homlokon 
Fájó redőknek ezernyi keservén, 
Melyeket vont az undok káméleon 
Gettó csúf párája, szörnyű kelevény: 
Tipord el, Böszörmény!

Míg hű szívek Hazáért dobogtak,
Volt testvéri hívség, erő, kincs, erény,
Most, mint árnyak ténfergünk a hős apák 
Jeltelen, szomorú, vádló sírhelyén:
Vigasztalj, Böszörmény!

Mint apa gyermekit, szód úgy vigasztal, 
Szívünkben, mint hajnal, kél egy szép remény; 
Mint zord tél után az enyhe tavasszal,
Hogy lesz még öröm őseink nemzetén! 
Lelkesíts, Böszörmény!

Boldog jövő felé vezesd híveid!
E hitünk nem lehet múló tünemény!
E vágy remegteti lelkünk húrjait,
Keseregtünk mi már sorsunk végzetén, 
Vezérelj, Böszörmény!

Ércszavad, mint égzengés: mennydörögjön! 
Szittya őseink hatalmas nemzetén!
Magyar! csak Te élhetsz e göröngyökön! 
Nagyok birtokát őrizd ereklyeként!
Vedd vissza, Böszörmény!

(Ulviczky István)

reggelén megvilágosodása támadt, s rögvest úgy határozott, hogy ’a nyilaskereszt jegyében 
új honfoglalásra vezeti a magyart’...

Ideológiájuk -  ha lehet egyáltalán erről beszélni -  nagyrészt a régi fajvédő program
pontok ismétléséből (Nagy-Magyarország visszaállítása, nemzeti függetlenség, anyagi ja
vak arányos elosztása, földosztás, antiszemitizmus stb.), valamint az olasz és a német test
vérpártok programjainak átvett elemeiből állt. Mint ahogy Meskó Zoltán megfogalmazta: 
„A kórokozó ugyanaz, s a gyógyítási mód is közös alapgondolatból indul ki, ha annak 
részletei alkalmazkodnak is a különleges népi adottságokhoz.”80 Az elveszett területek visz- 
szaszerzésének célja bizonyos változtatással még úgy-ahogy másolható volt, de a német faj 
felsőbbrendűsége tanának átvétele már okozott számukra kisebbfajta nehézséget. A Böször
mény-féle nemzetiszocialista ideológia például ezt úgy hidalta át, hogy szerintük néptárs 
csak turáni és árja származású egyén lehet.81 S ami ezzel együtt jár, követelte az 1900 óta 
bevándorolt nem néptársak -  értsd: zsidók -  kiutasítását, az 1880 után bevándorolt egyé-

80 Meskó Zoltán: Előszó. In gróf Ernst Reventlow: Nemzeti szocializmus az új Németországban. Magyaróvár, 
1933, Magyaróvári Könyvnyomda, 6. p

81 Mit akar a nemzeti szocialista mozgalom és kicsoda Böszörmény Zoltán a magyar mozgalom vezére. Bu
dapest, é. n. Nemzeti Szociálista Magyar Munkáspárt, 8-9. p.
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Szeged- csengelei diákok felvonulása a Várban a Nemzeti Munkahéten. 1930-as évek (mnm tf)

nek minden, különösen hadi vagyonának elkobzását, végül pedig a nem néptársak eredeti 
nevének visszaállítását, nemesi címeik visszavételét stb.82 Böszörmény elképzelése szerint 
a szociális igazságtalanságok megszüntetése is csak a zsidókérdésnek, ennek -  ahogy ő ne
vezte -  a sátáni rémnek a megoldása útján lesz majd lehetséges.83

Meskó szerint a kapitalizmus és a kommunizmus után törvényszerűen következik a nem
zetiszocializmus időszaka, amely a korlátozott magántulajdonon alapul (kötelező biztosítás, 
a munka tulajdonszerzővé válik, bankellenőrzés stb.), s amely megteremti majd a szociális 
szabadságot. Gróf Festetics Sándor is -  Meskóhoz hasonlóan -  úgy vélte, hogy a nemzeti-

82 Uo. 8-11. p.
“ Böszörmény Zoltán: Csak a zsidókérdés megoldása segíthet. Nemzeti Szocialista, 1933. febr. 28. 1. p. 

Lásd még ehhez Nemzeti szocialisták könyve. A Böszörmény-mozgalom lényege. Budapest, 1935, Fáklya, 
passim.
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szocializmussal új korszak köszöntött be az emberiség életébe. Szerinte ugyanis a világtör
ténelemben eddig két korszak váltotta egymást: a monopolista és a liberális. Míg az előbbit, 
amely az emberiség kezdeteitől 1789-ig tartott, s az egyén teljes állami alávetése jellemezte, 
addig a másodikban a politikai szabadság uralkodott.84 Ez a szabadság azonban csak a poli
tikai szabadságot teremtette meg, de elhanyagolta a szociális szabadságot. S éppen ez utóbbit 
fogja megteremteni a nemzetiszocializmus, s ezzel megkezdődik az emberiség történetének 
harmadik korszaka, a szociális szabadság időszaka, amelynek lényege -  szerinte -  két jel
szóban foglalható össze: A munka bére ne legyen többé a szegénység!, illetve Ha dolgozunk, 
azt ne mások élvezzék! A szociális szabadság a gróf szerint azt követeli meg, hogy az állam 
döntőbíráskodjék a munkás és a munkaadó közti viszonyban, s szűnjenek meg a kartellek, 
továbbá az állam felügyelje a nagyvállalatokat, és kezdje meg a bankok, gyárak, áruházak 
kisajátítását, a magyar intelligencia pedig vonuljon be a gazdasági életbe, s szűnjön meg 
a munkanélküliség, végül osszák fel -  kártalanítás mellett -  az 500 holdnál nagyobb bir
tokokat stb.85 Ebben az ún. szociális szabadság korszakában azonban csak az lehet magyar 
állampolgár -  mondja Böszörményhez hasonlóan Festetics -, aki turáni vagy árja erede
tű, továbbá csak a turáni és árja állampolgároknak lehet ingatlanjuk, földjük, birtokuk, va
gyonuk. Akik pedig nem tartoznak ebbe a csoportba, nos, azok haladéktalanul kiutasítan- 
dók az országból.86 Gróf Pálffy Fidél is úgy látta, hogy a tőke és a profit öncélúsága a világ 
megsemmisülése felé vezet.87 Emiatt a nemzetiszocializmus a magánvagyonokat fenntartja 
ugyan, de a „jól felfogott közérdek szolgálatába helyezi” őket. A bennünket ugyancsak ér
deklő hogyan kérdéseivel azonban nem untatja olvasóit a gróf úr.

A magyar szélsőjobboldali, nyilas, hungarista ideológusok és publicisták rendkívül so
kat merítettek Méhely Lajos biológiai fajelméletéből. Méhely bár kétségkívül voltak politikai 
aspirációi mégsem nevezhető politikusnak, még ideológusnak is csak kis túlzással. Ő való
ban jelentős magyar természettudósnak indult, alapvető zoológiái és élettani könyveket írt 
{Magyarország kurtakígyói, A földi kutyák fajai, Az ősméhek természetrajza stb.), de rész
ben tudományos kutatásai, részben politikai okok (a világháború elvesztése, Magyarország 
összeomlása, trianoni katasztrófa) miatt érdeklődése a társadalmi-politikai kérdések felé 
fordult. Az 1920-as évek elején tehát elhagyta tehát kedvenc békáit, ősméheit, kurtakígyóit 
és gyökeresfogú pockait, s a ’tudomány és az eszmei igazság fénysugaraival világított be az 
addigi korhadás dohos odvaiba’, s a fajszeretet tüzét kezdte el éleszteni, nem is sejtve, hogy 
ezzel egészen másfajta tüzeket fog lángra lobbantani.

Az -  enyhén szólva -  hiányos műveltségű magyar szélsőjobboldali publicisták számára 
így ő jelentette az igazi magyar tudományt, sőt a tudományt. Ezek a publicisták cikkeikben 
szívesen hivatkoztak Méhelyre, mint világhírű magyar tudósra, s úgy tekintettek rá, mint 
akinek tudománya zagyvaságaikat, hosszúfülű szamárságaikat mindenben igazolja. De 
nemcsak az eszement és kótyagos szélsőjobboldali zsurnaliszták néztek fel rá, még olyan

“ Lásd Barbácsi Simon Ferenc: A z enyingi „nyilasház”. Festetics nyilaskeresztes vezér vallomásai. Enying, 
1935, Polgár Nyomda, 5-14. p.

85 Részletesen lásd uo. 52-56. p.
86 A Magyar Nemzeti Szocialista Párt részletes programja. Budapest, 1934, Centrum, 3. p.
87 Gróf Pálffy Fidél: Szemelvények a nemzeti szocializmus eszmeköréből. Győr, 1933, Magyaróvári Könyv

nyomda, 6. p.
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valóban jelentős magyar gondolkodók is, mint a magyar katolicizmus megújítója, Prohász- 
ka Ottokár is azt írta 1926-ban egyik levelében, hogy „méltóságod voltaképpen a mi vezé
rünk, aki a nagyharangot veri félre; mi csak a csilingeket rázzuk”.88

Sok más -  a társadalomtudomány területére tévedt -  természettudóshoz hasonlóan 
Méhely is abban a tévhitben élt, hogy a természet törvényei módosítás nélkül érvényesek 
az emberi társadalomra és a politikára is. Igazi darwinistaként már az első világháború
ban azt fejtegette, hogy a háború nem emberi találmány, sokkal inkább a szerves élet tör
vényszerű megnyilvánulása, amely nem küszöbölhető ki az emberi társadalmakból, s az 
akkori világégés is csak a létért való küzdelem egyik jelensége.89 Ez a harc -  mint mond
ja -  az emberi fajok között zajlik, ugyanis az emberi fajok ugyanúgy örökös versengésben 
és küzdelemben élnek, m int más állatfajok, s ez a küzdelem különösen akkor erősödik 
fel, amikor a fajok a lét vagy nemlét állapotába kerülnek.90 Az emberi társadalom tehát 
szakadatlan fejlődésben van, s a háború csak ennek a fejlődésnek egyik lépcsőfoka. S az 
első világháború, amelybe a magyarság csak belesodródott, sem más, mint a népek közöt
ti természetes kiválogatódás eszköze. Élettudományi törvényszerűségekre hivatkozva azt 
a meggyőződését fejtette ki, hogy a magyarság csak győztesen kerülhet ki ebből a létért 
folyó harcból, hiszen rendelkezik mindazzal a faji tulajdonsággal, amely a győzelemhez 
szükséges. S mivel csak a fajában egységes, faji jellegében és lelkében azonos lakosságú ál
lamnak van természet adta joga a fennmaradáshoz, így a háború nemhogy ellenére lenne 
a magyarságnak, hanem -  pontosan fordítva -  kifejezetten előnyére válik majd, hiszen 
felrázza eddigi fásultságából. Az élettörvények szerint tehát a magyarságnak győzedel
meskednie kellett volna az első világháborúban, ez azonban nem következett be, így az 
összeomlás Méhelyt rendszerének újragondolására késztette. Ha tudniillik egy kiváló faji 
tulajdonságokkal rendelkező nép, mint amilyen a magyar, nem tudott győzedelmeskedni 
a világháborúban, akkor ott valaminek történnie kellett: vagy egy cselvetésnek, vagy egy 
tőrdöfésnek. S valóban ezen az úton jutott el Méhely az idegenek, különösen a zsidóság 
szerepének újraértékeléséhez. S talán mondanom sem kell, hogy elemzésében a hazai zsi
dóság vétkesnek találtatott.

Méhely tehát -  kapcsolódva a korszak egyik legnépszerűbb tudományos irányzatá
hoz91 -  a középpontba a fajiságot helyezte, mert úgy látta, hogy ez az a tengely, amely körül 
a nemzetek léte forog, s „minden egyéb, ami ezenkívül mint tünet, jelleg vagy hatás felötlik, 
csak folyománya a fajiság alkotó vagy romboló erőinek, miért is minden politikusnak, szo
ciológusnak és államférfiúnak elsőrendű kötelessége, hogy tisztában legyen a fajiság mi
benlétével”.92 Minden népnek -  folytatja gondolatmenetét -  saját fajisága van, s ez a fajiság 
legdrágább kincse, melynek megőrzése mindenekfölött való legszentebb kötelessége, sőt

88 Méhely Lajos: Vallomások. Budapest, 1940, Held János Könyvnyomdája, 12. p.
89 Méhely Lajos: A háború biológiája. Budapest, 1915, Pallas 4. p.
90 Uo. 5. p.
91 Írásaiból világosan kiderül, hogy -  szemben oly sok kortársával -  Méhely eredetiben olvasta, így ponto

san ismerte korának minden valamirevaló fajbiológusát, Joseph Arthur Gobineau-tól Hans Güntherig, 
Houston Stewart Chamberlaintől Madison Grantig.

92 Méhely Lajos: A magyarság legnagyobb baja. In Méhely Lajos -  Keltz Sándor: Fajunk védelméről. Két 
beszéd. Budapest, 1925, ÉME, 5. p.
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létének egyedüli célja.93 A fajiság az ő felfogásában egyszerre jelent bizonyos külső megjele
nési formákat, azaz antropológiai sajátosságokat, amelyek közül a vérségi és bizonyos lelki 
tulajdonságokat tartott a legfontosabbnak (faji lélek, faji lelkiismeret, fajtudat, faji önérzet 
stb.). így tehát Méhely szembekerült mindazokkal (liberálisokkal, liberálkonzervatívokkal és 
konzervatívokkal egyaránt), akik a nemzet fogalmát állították a középpontba, és a nemzetet 
mint szellemi-nyelvi egységet értelmezték, tagadták tehát a nemzet biológiai, faji megha
tározottságát.94 Méhely szerint viszont minden nemzet sorsa a fajiság teljesítőképességétől 
függ, s kárhoztatta azokat a történészeket -  mindenekelőtt a konzervatív Szekfű Gyulát -, 
akik szerint a nemzetek boldogulása alapvetően az intézmények vagy a politikai és gazda
sági viszonyok folyománya. A faji teljesítőképesség Méhely szerint elsősorban egy-egy faj 
faji tisztaságától függ. „Minden fajtának -  mint mondja -  megvan a maga különleges élete 
és értéke, melyet a maga teljességében csak tisztaságát megőrizve tud kifejteni. Az állam és 
a társadalom életében érvényesülő munkafelosztás egészséges elve tehát azt kívánja, hogy 
minden fajta a maga tisztaságában, a maga őseredeti tehetségeivel és értékeivel szolgálja 
a köz érdekeit. így jön létre az a nagy összhang, melyben minden egyén megtalálja a maga 
helyét s boldogulása föltételeit, amelynek alapja azonban nem a fajták összekeveredése, ha
nem ellenkezőleg: világos és határozott elkülönülése és -  kölcsönös megbecsülése!”95 

Méhely tehát az 1920-as évek elején kidolgozott egy biológiai alapozású, de a kulturális 
és szellemi szempontokat is figyelembe vevő fajelméletet. Ez a fajelmélet azonban ekkor 
még -  bár kétségkívül megfogalmazta a fajok elkülönítésének fantazmagóriáját -  nem ál
lította a fajokat hierarchiába, azaz nem beszélt alacsonyabb és magasabb rendű fajokról. 
Méhely osztotta tehát korának azt a -  tudományosnak kikiáltott -  nézetét, miszerint a tör
ténelemben csak a tiszta fajok hoznak létre maradandót, míg a korcs fajták csak őseik rossz 
tulajdonságait öröklik. Ez tehát az az eléggé sovány tudományos alap, amelyre Méhely egész 
magyarsággal kapcsolatos elméletét felépítette. Szerinte ugyanis a honfoglaló magyarság 
mint tiszta vérű mongoloid nép érkezett a Kárpát-medencébe, s bár korábban is történt 
vérkeveredés (besenyők, kazárok, kabarok, kunok, bolgár törökök), de ezek nem okoztak 
veszélyt a magyarságra nézve, ugyanis szintén mongoloidok voltak. Ezt a képet az 1920-as 
évek közepén úgy módosította, hogy a honfoglalók többsége, azaz a köznép az ugor faj
tához, míg az uralkodó osztály, tehát a történelmi nemesség elődei a török, tehát a turáni 
fajtához tartoztak.96 Ez a két elem azonban csak árnyalatnyi különbséget mutatott, hiszen 
mindkettő ’mongoloid eredetű urál-altaji nép’.97 E két fajta egy közös magyar nyelvet ho
zott létre, de teljes összeolvadásuk a XX. századig sem következett be. E kettő hozta létre 
a magyar nemzetet, az elsőből származott ugyanis a parasztság alaprétege, míg az utóbbi
ból a magyar középnemesség döntő része. Az utóbbi -  a liberalizmus áldásai miatt -  ’ros-

93 Méhely Lajos: Állítsunk fel magyar fajbiológiai intézetett Budapest, 1927, Held János Könyvnyomdája, 8. p.
94 Lásd erről vitáját Kornis Gyulával, aki a nemzetet a következőképpen határozta meg: „A nemzet szel

lemi egység. Közös észjárás és közös szívjárás, közös történelmi szemlélet és közös sorsérzés az, ami 
az emberek csoportját nemzetté teszi. Méhely Lajos: A fajtagadás hóbortja. Budapest, 1940, Mérnökök 
Nyomdája, 4-5. p.

95 Uo. 17. p.
96 A „turáni” kifejezést tehát Méhely másként használja, mint a korszak délibábos turanistái. A velük való 

vitához lásd Méhely Lajos: Ábránd és valóság. Budapest, 1939, Held János Könyvnyomdája.
97 Méhely Lajos: Vér és faj. Budapest, 1940, Bolyai Akadémia, 59-63. p.
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Cserkészfiúk vívógyakorlata. 1920-as évek (fszek)

kadozva utolsó harcát vívja a helyébe telepedett jövevényekkel’, így a magyar faji megújulás 
csak az előbbiből indulhat ki.

A mai hazában eltöltött ezer év alatt ugyanis a magyarság mindjobban összekevere
dett az itt talált ’idegen vérű fajtákkal’, következésképpen felőrlődött fajisága, s így elve
szett ’ősi lelkülete’, és lecsökkent ellenálló ereje, ez pedig -  legalábbis Méhely professzor 
szerint -  egyenesen vezetett nemzeti tragédiánkhoz, a háború elvesztéséhez, s végső soron 
bukásunkhoz, azaz Trianonhoz is. Sokkal inkább -  mondja Méhely -  Bizánchoz kellett vol
na csatlakoznunk, ekkor tudniillik „nem kellett volna török fajtestvéreinkkel évszázados 
háborúba keverednünk, hanem ma talán velük együtt lehetnénk a Balkán vagy fél Orosz
ország urai.”98 S ekkor attól is megkíméltük volna magunkat, hogy az Európa védőbástyája 
hálátlan és minden erőnket felemésztő szerepét magunkra vállaljuk. A kereszténység azon
ban, amelyet fennmaradásunk érdekében fel kellett vennünk, de amely végső soron idegen 
maradt a honfoglaló magyarság számára -  ahogy ezt ebben az esetben Méhely professzor 
helyesen állapítja meg -  nem fajvédelmi vallás. El kellett volna tehát kerülni a faj keveredést, 
elutasítani a ’testünknek-lelkünknek idegen intézményeket, sokkal inkább a fajtánk szerveze
tének és lelkületének megfelelő institúciókat kellett volna belülről kifejlesztenünk. Méhely sa
játos logikával és kissé elnagyolt történeti áttekintéssel arra a meglepő következtetésre jutott, 
hogy éppen a keresztény vallás miatt kell mielőbb fajvédelmi törvényeket hozni -  ugyanis 
a kereszténység, eltérően a kínai, a mohamedán és zsidó vallástól, nem fajvédelmi szabályok

98M é h e l y :  A  m a g y a rsá g  le g n a g y o b b  b a ja . . .  7 .  p .
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gyűjteménye. Az ország feldarabolása, továbbá az októberi és márciusi lázadások’ Méhely 
szerint nem gazdasági, társadalmi, világnézeti vagy egyéb okokra vezethetők vissza, ha
nem kizárólag fajiakra, pontosabban arra a tényre, hogy a magyarságban veszedelmesen 
megcsappant az ősi mongol vér’, s a „poétalelkű és borongó kedélyű, hagyományaihoz ra
gaszkodó, lelki tisztaságára kényes s a naivságig hiszékeny magyarság egy sok tekintetben 
ellenkező tulajdonságok által kitüntetett, s főképpen könyörtelen racionalizmus által ve
zérelt fajnak, a zsidóságnak esett áldozatul”.99 A fajbiológia által irányított politika feladata 
tehát ’a magyar faj tisztántartása, illetőleg a felvett idegen vérelemektől való megtisztítása’.

Méhely ún. élettudományi törvényszerűségeken alapuló elméletének lényege tehát, hogy 
harmonikus nemzedék csak az azonos vagy az egymással rokon fajták keveredéséből kelet
kezik, így a magyarok előnyösen kereszteződhetnek mongoloid vérű testvéreikkel (székely, 
bolgár, finn, kirgiz, kabar), s csaknem ugyanolyan sikerrel a mongol gyökerű alpesiekkel 
és kelet-baltiakkal (német, francia, tót, rutén, lengyel, orosz), kevésbé előnyösen a dinári 
és mediterrán fajtával (horvát, rác, albán, olasz, oláh), végül ’mindig fajtája ártalmára van 
a keveredés’ a zsidóval.100 Méhely Lajos végső következtetése, hogy az emberi kultúra leg
magasabb alkotásait nem a teljesen tiszta fajú, hanem a -  fentiekben jellemzett -  rokon faj
ták kisebb mértékű keveredése hozza létre, de az egymástól távol álló fajták keveredéséből 
ún. diszharmonikus korcsok jönnek létre, míg a szigorúan elzárkózó fajok, amelyek közé 
Méhely elsősorban a zsidóságot sorolja, túlzott beltenyészetet hoznak létre.

Az antropológiai és biológiai fajelméleti alapozás mellett nem kevésbé fontosak Mé
hely számára a kulturális és a szellemi tényezők. Szerinte ugyanis a magyarság -  különösen 
a XIX. századi liberális nemzedék óta -  rabja lett egy lélek nélküli nemzetközi kultúrának. 
Ez a nemzetközi kultúra azonban elaltatta a magyarság faji lelkiismeretét, és elvette alkotó
kedvét, pedig nem az lett volna a feladat, hogy Magyarországot gazdaggá és műveltté tegyük, 
hanem sokkal inkább az, hogy magyarságát megerősítsük -  egy kedvelt kifejezésével élve -, 
egy magyarabb Magyarországot hozzunk létre. A magyarság megerősítésének legfontosabb 
feladatait Méhely a magyar faj és nyelv visszaszerzésében, a magyar vértudat ébrentartásá
ban, a magyar faji lélek megerősítésében, praktikusan pedig a magyar nép egészségének 
fokozottabb védelmében, a természetes szaporodás biztosításában, a magyar-zsidó házassá
gok betiltásában, a korai házasságkötés elősegítésében, a hierarchikus társadalmi osztályok 
fenntartásában, az egyke megszüntetésében, az örökösödés megreformálásában, a birtok
reformban, egy új adórendszerben (például az agglegényadó bevezetésében), a nőtlen és 
a családos alkalmazottak jövedelmének arányosításában, az iskoláztatás idejének lerövidí
tésében, a közvetítő kereskedelem és a kartellek megszüntetésében, kulturális szempontból 
a fajbiológiai szemlélet elterjesztésében, a régi erények felvirágoztatásában, a jövőbe vetett 
hit megerősítésében, a magyar tehetségek felkarolásában, végül pedig -  ezt se hagyjuk ki 
a felsorolásból -  a nők egyetemről történő eltávolításában s általában a nőknek a férfierőt 
igénylő pályákról való eltanácsolásában látta.

A magyar fajvédelmet Méhely szerint alapvetően két idegen fajta ellen, a németség és 
a zsidóság ellenében kell megszervezni. Az 1930-as évek közepén ennek megfelelően meg
fogalmazta a -  magyar historiográfiában nem ismeretlen -  két malomkő között őrlődő

99 Uo. 9. p.
100 Uo. 16. p.
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magyarság koncepcióját. Ennek lényege -  az ő vélekedése szerint -  az, hogy a zsidóság 
a markában tartja a ’magyar föld egész gazdagságát’ a hazai németek pedig megszállták az 
életlehetőségek legfőbb állomásait’, így a magyarság „valóságos pária lett tengernyi vérrel 
szerzett hazájában”.101 Méhely -  szemben a korszakban általánosan hangoztatott nézetek
kel -  azt a történeti tételt fogalmazza meg, hogy Tisza Kálmán idejében az elszegényedett 
dzsentri az állami és a megyei hivatalokban szeretett volna elhelyezkedni, de ott nem tudott, 
mert szembe találta magát az -  elsősorban német -  városi polgárság ivadékaival. Ugyanezt 
a tendenciát látja a hazai intelligenciával kapcsolatban is.102 Méhelynek egyébként sem volt 
könnyű dolga a németséggel. Őt ugyanis az egyik oldalon megrettentették azok az eszmék, 
amelyeket kedvenc lapjaiban olvasott, s amelyek a magyarságra vonatkoztak (a német határ 
a Balatonnál húzódik; a magyarságot -  úgymond -, ezt a vad lovas népet a németek szoktat
ták le a nomádságról, továbbá műveltséget, civilizációt adtak neki; Magyarországon minden 
kultúrmegnyilvánulás német eredetű; egyedül és kizárólag a németektől függ Magyarország 
területének a meghódítása stb.), továbbá kétségbe esett Bleyer Jakab német népi öntudatra 
serkentő cikkei és tevékenysége miatt,103 a másik oldalon viszont lelkesedett Hitler fajel
méleti fejtegetéseiért.104 Méhely -  minden alap nélkül -  bízott abban, hogy a nácik kifelé is 
azt képviselik, amit befelé, nevezetesen, hogy nekik csak a faji Magyarország lehet kedves, 
azaz „olyan ország, amelyben a vérbeli magyarság kezében van a hegemónia, s amely elég 
erős arra, hogy minden nemzetiségi mozgolódást, a pángermán fészkelődést sem véve ki, 
féken tudja tartani”.105 Az egyébként nem túlzottan fejlett politikai érzéke ebben az esetben 
azt súgta neki, hogy az egyoldalú német orientáció életveszélyes lehet a magyarságra néz
ve. Úgy vélte, hogy sem a hazai németség asszimilációja, sem pedig a disszimiláció nem 
megoldás.106 Válasza a maga támasztotta dilemmára nem túlságosan meggyőző: „Az erős 
faji lélek az a csodatevő, az a hitet ébresztő, minden vésszel szembenéző, minden ármányon 
diadalmaskodó hatalom, mely ezer évig volt, s újabb ezer évig lesz nemzetünk fenntartó
ja, de csak akkor, ha meg tudjuk tartani abban a szeplőtlen tisztaságban, amilyenben azt 
őseink szent örökségként ránk hagyták.”107

101 Méhely Lajos: lgnotos fallit... Budapest, 1938, Held János Könyvnyomdája; és A két malomkő. Budapest, 
1938, Held János Könyvnyomdája, 12-13. p.

102 Lásd erről részletesen A magyarság múltja, jelene és jövője című munkáját (Budapest, 1936, Kis Akadé
mia, különösen 21-26. p.).

103 A polémiát részletesen lásd Méhely Lajos: A németek Magyarországon. Fajbiológiai tanulmány. Buda
pest, 1929, Held János Könyvnyomdája; és uő: Magyarabb Magyarországot. Gratz Gusztávnak válaszul. 
Budapest, 1929, Held János Könyvnyomdája.

104 Lásd Méhely Lajos: A legbölcsebb fajvédelem. Budapest, 1939, Held János Könyvnyomdája; és uő: Heil 
Hitler! Budapest, 1930, Held János Könyvnyomdája.

105Méhely: Heil Hitler!... I.m . 11. p.
106 Itt Méhely a magyarországi németek kisebbségi mozgalmára gondol, amelyet több cikkben élesen elítélt 

(A németek Magyarországon. Fajbiológiai tanulmány. Budapest, 1929, Held János Könyvnyomdája; Ble
yer ]akab. Budapest, 1933, Held János Könyvnyomdája; Német aknamunka. Budapest, 1934, Held János 
Könyvnyomdája; Magyarok és svábok. Budapest, 1939, Held János Könyvnyomdája).

107 Méhely: A jaj lelke... 14. p.
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Szálasi Ferenc hungarizmusa

Böszörmény, Festetics és Meskó nem hagytak mély nyomokat a magyar politikai gondol
kodás történetében. Sokkal inkább a bohóc szerepét játszották a politikai élet színpadán, 
mintsem a komoly ideológusét. Nem lehetett ugyanis egyszerűen, minden változtatás 
nélkül átvenni az olasz fasiszta, spanyol falangista vagy a német náci gondolati sémákat, 
szimbólumokat és mozgalmi gyakorlatot. Ezek tudniillik nagymértékben kötődtek az adott 
ország politikai valóságához, így változtatás nélkül alkalmazhatatlanok voltak a magyaror
szági helyzetre. Méhely fajbiológiája pedig, amely nem nélkülözte ugyan az eredetiséget, 
még ebben a formájában is túlságosan ’tudományos’ konstrukciónak, következésképpen 
emészthetetlennek bizonyult a nyilas publicisták számára, a tömegekről már nem is be
szélve. Az 1930-as évek közepén jelent meg a színen Szálasi Ferenc, aki -  a széles körben 
elterjedt nézetekkel szemben -  képes volt egy originális magyar nemzetiszocialista ideo
lógiát létrehozni, jóllehet eredeti elgondolása, a három kötetre tervezett nagy ideológiai 
rendszer sohasem készült el.108 Sőt, már első komoly munkájának is, amely A magyar ál
lam felépítésének terve címet viseli, csak az első főrészének (Az állam átállítása) első fü
zetét (Gazdasági életünk átállítása -  A nemzet akarat megnyilvánulása) írta meg.109 Ezzel 
szemben Szálasi, mint pártvezér (nyilas mozgalmi terminológiában: Pártvezető Testvér), 
mint a Horthy-rendszer által üldözött és bebörtönzött politikai ’mártír’ kétségkívül sike
res politikusnak bizonyult, gondoljunk csak az 1939. évi választások nyilas áttörésére vagy 
nemzetvezetői kinevezésére. Ez a megállapítás akkor is igaz, ha Szálasinak a hatalom csú
csára csak német segítséggel sikerült felkapaszkodnia, bár a németek őt csak jobb híján 
választották, amikor már minden egyéb lehetőséget kimerítettek. Ideológiai konstrukciója 
azonban korántsem mondható ennyire sikeresnek, hiszen egyrészt azt sohasem dolgozta 
ki teljes részletességgel, másrészt a rendszer -  enyhén szólva -  konfúzus elemekkel telített. 
De az is az igazsághoz tartozik, hogy Szálasi az akasztófa árnyékában is kitartott nézetei 
mellett, s -  szemben nyilas testvéreinek többségével, akik viharos gyorsasággal tagadták 
meg egykori eszméiket vagy csatlakoztak a kommunistákhoz -  s azokat végig vállalva, fér
fiként halt meg. Nem is ez a legfőbb probléma azonban Szálasi politikai-stratégiai gondo
latrendszerével, hanem az, hogy túlságosan bonyolultnak, így követhetetlennek bizonyult

108 Szálasi Ferenc: Hungarizmus. 1. A cél. Budapest, 1944. (Második kiadás: Budapest, 2004, Gede Testvé
rek); Hungarizmus. Sydney, 1994, Hungarista Mozgalom; Karsai Elek -  Karsai László: „Szálasi naplója." 
A nyilasmozgalom a II. világháború idején. Budapest, 1978, Kossuth.

109 Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve. I. Főrész Az állam átállítása. 1. Füzet Gazdasági éle
tünk átállítása. A  nemzet akaratmegnyilvánulása. Budapest, 1933, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
A könyv belső címoldalán Szálasi közli az első főrész tervezett nyolc füzetének tartalmát is (2. A magyar 
állam alkotmányjogi alapjai. A magyar állam átszervezése; 3. Külpolitikánk és katonapolitikánk átállítá
sa; 4. Vallás. Kisebbségek. Közoktatás. Népjólét; 5. Igazságszolgáltatás. Sajtótörvény. Polgári biztonság; 
6. Honvédelem; 7. Csonkaországunk és a Dunamedence kérdése; 8. Az átállítás három évének össze
foglaló munkaterve). Arra a kérdésre, hogy a második főrész (az átállítást követő öt év) mit is tartalm a
zott volna, nem tudunk pontosan válaszolni. Szálasi erre vonatkozó mondata ugyanis homályos. Vagy 
arra gondolt, hogy az állami tervgazdálkodás sürgősségi sorrendben megállapított részterveit’ még az 
előbbinél is részletesebben kidolgozza, vagy arra, hogy ez a kötet a cél végrehajtását fogja történeti szem
pontból leírni. Én magam ez utóbbi értelmezést tartom valószínűbbnek, hiszen amikor később a cél és 
az út különbségéről beszél, akkor valami ilyesmi járhatott a fejében. Lásd uo. 9. p.
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még a nyilas publicisták döntő többsége számára is. „Őszintén meg kell vallanunk -  ír
ják például legközvetlenebb munkatársai hogy beszédednek egyes részeit egyenesen 
képtelenek voltunk megérteni. Bizonyára azon egyszerű okból, mert azokat megérteni 
nem is lehet.”110 A művelt Málnási Ödön egyenesen klinikai esetnek nyilvánította a nyilas 
mozgalom vezérét. Szálasi maga is érzékelte, hogy baj van a hungarizmus ideológiájának 
megértésével, ellenkező esetben nem utasította volna a nyilas újságírókat arra, hogy szor
galmasan tanulmányozzák azt, s a lehető leggyorsabban értsék is meg az abban foglalta
kat. Komikus, hogy minderre alig egy fél esztendőt szánt, s a vizsga időpontját is kitűzte: 
1944. március 1. Erre az időpontra már minden nyilas publicistának könyv nélkül kellett 
volna fújnia a hungarista tanokat.111

Más a helyzet a nyilas tömegek esetében, a hungarizmus ugyanis -  paradox módon -  ép
pen konfúzus volta miatt bizonyult alkalmasnak a jórészt műveletlen testvérek irányítására, 
hiszen ők, meg sem értve mit is akart Szálasi valójában mondani -  lásd például a zsidókér
déshez vagy a nemzetiségi kérdéshez való viszonyukat azt olvastak ki a számukra obs
kúrus szövegből, amit csak akartak. Különösen hatottak rájuk azok a jelszavak (Hungáriá
ért a nemzet, nemzetért a szocializmus, szocializmusért mindannyian!; A nemzet egysége 
a szocializmus munkaszervezete!; Tettünk a becsület, eszközünk a rend!; Munka, erő, béke, 
birodalom: Hungária!; Akarat egy: a rend, hatalom egy: a mozgalom, uralkodó egy: a nem
zet!; Hivatásunk a rend, harcunk a mozgalom, győzelmünk a Hungarizmus!; Nem a falvak 
és városok teszik a nemzetet, hanem a férfiak!; Testvérek! Mozgalmunk győzelméhez három 
kell: Hit! Hazaszeretet! Fegyelem!; A Hungarizmus: Hit, Engedelmesség, Harc!; Az izraelita 
zsidó faji vallású faj!; A liberalizmus rendszeralapjai: csók, maszlag, pénz. A Hungarizmus 
rendszeralapjai: erkölcs, igazság, népjólét!; Börtön és szabadság édestestvérek: az első az utat 
jelöli, a másik a célt!; Vagyunk és Maradunk!; Jövünk, Győzünk és Leszámolunk!; Voltunk, 
Vagyunk, Leszünk!; Kitartás! stb.), amelyeket Szálasi vagy közvetlen munkatársai találtak 
ki, s amelyek -  mondanunk sem kell, a kommunista lózungokhoz hasonlóan -  hosszúfülű 
szamárságok, sületlenségek, se füle, se farka kijelentések. E tömény irracionalizmus mögött 
egyedül a mozgósítás célja, valamint az összetartozás érzésének az erősítése állt. Lesújtó 
bizonyítványt állít ki magáról egy társadalom és egy nemzet, amelynek nem jelentéktelen 
része képes volt ezt a maszlagot akár egy pillanatig is komolyan venni.

S azt sem tarthatjuk véletlennek, hogy Szálasinak -  legalábbis ideológiai vonatkozás
ban -  nem akadt egyetlen, a rendszert továbbépítő követője sem, s magyarázója és értelme
zője is alig. A nagyrészt iskolázatlan és tájékozatlan nyilasok ugyanis vakon hittek vezérük 
prófétaságában, más művelt és olvasott nemzetiszocialisták pedig -  mint például Málnási 
Ödön, Baráth Tibor vagy Matolcsy Mátyás -  egészen más úton indultak el. S ezt bizonyítja 
a hungarizmus rendszerváltozás utáni utóélete is, ugyanis ennek az ideológiának -  egy-két 
tucat karszalagoktól, zászlóktól és utcai felvonulásoktól megittasult zűrös hátterű egyéntől, 
néhány idealista és a történelem mélységeitől megzavarodott fiataltól eltekintve -  nem akadt 
komoly követője. Az újabb kori magyar szélsőjobboldalt, mindenekelőtt a Magyar Igazság 
és Élet Pártjához köthető gondolkodókat és tömegeket sokkal inkább a tradicionális anti-

110 Áts Béla -  Horváth József -  Párkányi István -  Tali András: Tetemrehívás. Nyílt levél Szálasi Ferenc úrhoz 
a Nyilaskeresztes Párt vezetőjéhez. Budapest, 1941, Horváth József kiadása, 12. p.

111 Sajtóértekezlet. 1943. X. 17. In uő: Hungarizmus. Sydney, 1994, Hungarista Mozgalom.
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kommunizmus, a magyar fajvédelem hagyománya, valamint a népi mozgalom (elsősorban 
annak jobbszárnya), mintsem a hungarizmus vagy a magyar nyilas tradíció befolyásolta.

Szálasi saját politikai-stratégiai konstrukcióját, amely egyaránt megfogalmazza a célt, 
s a hozzá vezető utat hungarizmusnak nevezte. Ügy képzelte ugyanis, hogy létezik egy egy
séges, a történelem törvényszerűségeit, vaskényszereit megfogalmazó nemzetiszocialista 
világnézet, amely nem egyszerűen korszellem vagy ideológia, hanem a világ és a történe
lem menetét tudományos pontossággal meghatározó gondolati séma. Ennek az egységes 
nemzetiszocialista gondolatrendszernek azonban vannak helyi változatai, mint például az 
olasz fasizmus, a spanyol falangizmus és a német nácizmus. Ilyen helyi változatnak gondol
ta Szálasi a magyar hungarizmust is, amelynek kidolgozására önmagát tekintette hivatott 
személynek. A magyar hungarizmust tehát nem minősítette alacsonyabb rendűnek a német 
nácizmusnál vagy az olasz fasizmusnál, mivel úgy vélte, a helyi változatok is az egységes 
nemzetiszocialista elvek alapján működnek, s bár egymástól -  ha azok megfelelnek az álta
lános nemzetiszocializmus eszméinek -  kölcsönözhetnek elemeket, gondolatokat, de ezek 
az ideológiai változatok nem rendezhetők hierarchikus rendbe. Ha másból nem, ebből is 
világosan kitűnik, hogy Szálasi mennyire nem a politikai-hatalmi realitásokból indult ki, 
hanem egy elképzelt, maga teremtette álomvilágból. S hogy ez mennyire képtelen politikai 
gyakorlatot eredményezett, nos, arra a legjobb bizonyítékok Edmund Veesenmayernek, 
a német birodalom magyarországi követének és teljhatalmú megbízottjának, valamint Otto 
Winkelmannak, a magyarországi SS- és rendőri alakulatok parancsnokának tanúvallomásai 
a Szálasi-perben, akik világosan elmondták, milyen szerepet szántak Szálasinak és moz
galmának, s mit gondoltak a magyar hungarizmusról. Ebből következik, hogy Szálasi m a
gát nem a magyar Quislingnek tartotta, hanem -  minden csodálata mellett -  Hitlerrel és 
Mussolinivel egyenrangú vezérnek és ideológusnak. Ez az egyetlen mozzanat is pontosan 
mutatja Szálasi realitásérzékének teljes hiányát. Előttünk áll egy politikus, aki nincs tisz
tában azzal a szereppel, amit mások rá és az általa vezetett országra kiosztottak, s halvány 
fogalma sincs arról, milyen játszmában is vesz részt, s a képzeletbeli sakktáblán mi is az 
ő valóságos helye. Szálasi bár többször hangsúlyozta, hogy a magyarságnak külön érdekei 
vannak, ezért nem veheti át szolgai módon a német nácizmus ideológiáját, nehogy Ma
gyarország -  mint mondja -  Olaszország, Németország vagy pedig a kisantant gyarmatává 
süllyedjen, ennek ellenére eljátszotta a magyar érdekeket semmibe vevő lunatikus politikai 
aktor szerepét. Az ő felfogása szerint ugyanis az imperializmus és a nemzetiszocializmus 
kizárták egymást. Ezzel magyarázható az 1944. június 21-én Hitlerhez írt memoranduma, 
amelyben nemtetszésének adott hangot Magyarország német megszállása miatt, valamint 
1945. május 1-jén Mattseeben, az utolsó nyilas minisztertanácson hozott, s Magyarország 
külpolitikai ’függetlenségével’ foglalkozó rendeletek sora is.112 Szálasi valahogy úgy képzel
te, hogy a közösségi világrendnek fel kell váltania az individualista rendszert, a nemzeti
szocializmusnak a liberalizmust. Hitler és a németek történelmi szerepe szerinte éppen az 
lett volna, hogy ennek a szükségszerűen bekövetkező forradalomnak motorjai legyenek,

112 A memorandum szövegét lásd Karsai László: Szálasi és Hitler 1944 nyarán. Történelmi Szemle, 1994. 
1-2. sz. 167-180. p. A magyar-német viszony rendezéséről lásd még Szálasi 1944. október 4-én írt fel
jegyzését. Karsai Elek -  Karsai László: „Szálasi naplója"... I. m. 447-448. p. A minisztertanács anyagát 
lásd ugyanott 481-490. p.
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s ehhez Szálasi szerint minden rendelkezésre állt számukra, de ők -  mint ahogy ezt már 
a háború után maga is pontosan felismerte -  1941 és 1943 között, amikor is egész Európa 
a kezükben volt, megbuktak, s egész Európát maguk ellen vadították.113 Paradox módon 
tehát Szálasi ekkor már azt gondolta, hogy a nemzetiszocializmus uralomra jutását éppen 
a németek durva magatartása akadályozta meg, legalábbis időlegesen. Hogy ezt a megfo
galmazott célt Szálasi hogyan tudta összeegyeztetni 1944-es tényleges politikai tevékeny
ségével, azaz Quisling-szerepével, nos, arra nincs pontos válasz. Ó maga a háború után 
adott börtöninterjúiban azt hangsúlyozta, hogy a háború megnyerése volt Magyarország 
elsődleges nemzeti érdeke, még hazánk német megszállása árán is, s a függőség kérdését 
a -  hite szerint egy megnyert -  háború után kellett volna rendezni. Az utolsó szó jogán el
mondott beszédében pedig nem magát, hanem Horthyt nevezte puccsistának, mivel Horthy 
proklamációjának tartalma ellentétben állt a nemzet akaratával, a magyar nemzet ugyan
is -  legalábbis Szálasi szerint -  végig ki akart tartani a németek mellett, s egy emberként 
harcolt a szovjetek ellen.

Szálasi tehát nem egyszerűen átvette az olasz fasiszta, illetve a német náci eszmerend
szert, ezen ideológiák elvi alapjai csak mintegy kiindulópontként szolgáltak számára, hogy 
megteremtse az azokkal egyenrangú magyar ideológiát. Hungarizmusa következésképpen 
több vonatkozásban eltért a német náci ideológiától. Az egyik ilyen kérdés -  mint azt fen
tebb láttuk -  az imperializmus, azaz a német terjeszkedés kérdése volt. A másik különbség 
a német fajelméletre vonatkozik. Szálasi ugyanis helytelenítette Alfred Rosenberg elméle
tét a német felsőbbrendűségre vonatkozóan: „Ügy gyanítom -  le sem merem még írni 
amit a zsidók majd 6000 éven át tettek, ezt akarná A. R. is, hogy a németek cselekedjék 
még meg -  6000 éves késéssel: faji vallás, faji erkölcs, szellemi, anyagi élet. A zsidók eb
beli törekvésükben megbuktak, ha 6000 év után is, de megbuknak, mert a többi faj meg
buktatta. [...]. Rosenberg azért neheztel a zsidókra -  és a többiekre -, mert nem olya
nok, mint a németek. Én nem azért neheztelek a zsidókra -  és a többiekre mert nem 
olyanok, mint a németek, hanem azért, mert olyanok -  amilyenek! Ez nagy különbség. 
Sőt elvi különbség! Az első nézet -  a rosenbergi -  a zsidókkal kapcsolatban az antiszemi
tizmushoz vezet; a másik nézet -  a szálasi -  a zsidókkal kapcsolatban az aszemitizmus- 
hoz vezet” -  írta naplójában.114 A harmadik különbség a német fasizmus -  vagy ahogyan 
Szálasi szerette nevezni: Völkische Bewegung -  és a hungarizmus között az, hogy míg 
a náci ideológia a fajkérdést helyezte a középpontba, addig Szálasi hungarizmusának cent
rumába a totális nemzet került. A nemzet, amely felfogásában természetes élet-, társ- és 
sorsközösséget jelent, s amelynek vezetése egyetlen ember kezében összpontosul, neve
zetesen a nemzetvezetőjében. Mint ahogy egy helyütt mondja, egy nemzetnek csak egy 
politikusra van szüksége, a tévedhetetlen vezetőre. A többiek, a parasztok, a munkások, 
az értelmiségiek, a nők, a katonák, a gyermekek csupán a vezér nagy tervének végrehaj
tói, egy -  a kommunizmushoz kísértetiesen hasonló -  ideális és harmonikus társadalom 
szükséges alkatrészei, csavarjai, akiknek helyét, szerepét természetesen maga a vezető je-

113 Ezt a véleményét a börtönben írt Gondolatok jegyzetében többször említi. Lásd Karsai Elek -  Karsai 
László: A Szálasi per. Budapest, 1988, Reform, 16. p.

114 Csiffáry Tamás: Szálasi Ferenc börtönnaplója 1938-1940. Budapest, 1997, Budapest Főváros Levéltára -  
Filum, 111. p.
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löli ki. A nőknek, mint a nemzeti halhatatlanság géniuszainak’ a helye például csak és ki
zárólag a családban van, hogy szent ölük minél dúsabb és egészségesebb gyermekáldást 
hozzon’ az új rend és a népszaporulat fokozása érdekében. Ezért Szálasi a polgári házasság 
eltörlését tervezte, s csak az egyházit engedélyezte volna. Az ennek következtében születő 
sok kis magyar gyermek még az ellenségek kezéből is kicsavarná a fegyvert. „Jóízű m a
gyar kenyeret -  mint írja az Út és célban -  fogunk biztosítani az igazi magyar családok 
boldog gyermekei számára. A fegyveres nemzet leghatalmasabb fegyvere a gyermek: az 
egészséges, tiszta, bátor magyar gyermek. Ami fegyvert ellenségeink nekünk szegeznek, 
az mind ki fog hullani kezükből a megsokasodott, nevető, boldog és egészséges magyar 
gyermekhadsereg támadásától.”115

Szálasi a hungarizmust alapvetően olyan ideológiának tartotta, amely egyesíti a nacio
nalizmust, a szocializmust és az igazi -  azaz az egyháztól független -  kereszténységet, vagy 
ahogy másutt nevezi: az erkölcsi világrendet. Számára azonban ez az ideológia nem egy 
volt a sok közül, hanem maga volt a megtalált és egyetlen igazság. Nem egyszerűen egy po
litikai nézet- és hitrendszerként határozta meg a hungarizmust, hanem olyan eszmeként, 
amely leírja és értelmezi a történelmi szükségszerűséget. Szálasi ugyanis úgy vélte, hogy 
a történelemnek határozott iránya van, azaz a históriai eseményeket vaskényszerrel ható 
törvények határozzák meg. Önmagát tehát nem olyan gondolkodónak tartotta, aki eszmé
ket gyárt, hanem olyannak, aki rátalált ezekre a gazdasági-társadalmi törvényszerűségekre. 
„Mert -  írja például börtönnaplójában -  a hungarizmus ellen megy ez a per, személyem 
csupán a kő, melyet először az útról el kell távolítani. Úgy vélik, ha Szálasi nincs már, nem 
lesz hungarizmus sem. Tévedtek, kurvafiak!!!”116 A hungarizmus alapját alkotó ideológiá
kat (nacionalizmus, szocializmus, kereszténység) ő nem egyszerűen kiválasztotta a rendel
kezésre álló nézetrendszerek közül, hanem törvényszerűnek tartotta, hogy ezeket, és csak 
ezeket az eszméket kell ötvöznie. Megkísérelt egyfajta vulgárfilozófiai vagy vulgárpszicho- 
lógiai alapozást adni elméletének, azt állította ugyanis, hogy három emberi örök tényező 
létezik, nevezetesen az ego, a közösség és az abszolútum.117 A nacionalizmus és a szocializ
mus biztosítja az ego kapcsolódását a közösséghez, a kereszténység pedig az ego viszonyát 
rendezi az abszolútumhoz. Ha nincs meg ezen ideológiák között az egyensúly -  vélte -, 
akkor a nacionalizmus sovinizmussá, a szocializmus materializmussá, a kereszténység pe
dig egyházi dogmává válik. Ezek az ideológiák számára azonban nem pusztán ideák voltak, 
hanem maguk is a valóságból fakadtak. Ez a magyarázata Szálasi -  enyhén szólva -  furcsa, 
a valóság szóval történő szóösszevonásainak is. Amikor Szálasi például a ’rögvalóság’ vagy 
’hitvalóság’ szót használja, akkor ezen nem egyszerűen valamiféle „hitet” vagy „ideát” ért, 
hanem olyan hitet, amely maga is valóság, azaz része a megtalált törvényszerűségnek. Őrült 
rendszer, de van benne logika! Szálasi tehát olyan prófétaként értelmezte önmagát, aki 
megtalálta a végső igazságot, s akinek kötelessége erről beszámolni embertársainak, s őket 
az igaz út felé terelni. Ez a küldetéstudat, a reális élet figyelmen kívül hagyása magyarázza 
véleményem szerint a háború elvesztése után a börtönben tanúsított különös viselkedését,

115 Szálasi Ferenc: Út és cél. In uő: Hungarizmus. 1. A cél. Budapest, 2004, Gede Testvérek, 149. p.
116Szálasi Ferenc börtönnaplója... 58-59. p.
117 Szálasi ezt olyan fontosnak tartotta, hogy még az utolsó szó jogán elmondott beszédében is ebből indult 

ki. Szálasi Ferenc: Az utolsó szó jogán. In uő: Hungarizmus. 1. A cél... I. m. 307-309. p.
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s nem valamiféle egyéb klinikai okok.118 Melyek voltak szerinte ezek a törvényszerűségek, 
illetve ezek a meglelt végső igazságok?

Mindenekelőtt szükségszerűnek tartotta azt a folyamatot, amely során a liberalizmust 
mindenütt a világon felváltja a nemzetiszocializmus. Bár nem zárta ki annak lehetőségét, 
hogy a liberalizmus rövid ideig ismét felülkerekedik, de ez szerinte csak átmeneti fejlemény 
lehet, s 1948-1950-től kezdve a történelmi szükségszerűség ismét a nemzetiszocializmust 
juttatja majd uralomra.119 A nemzetiszocializmusok hatalomra kerülését tehát világtörté
nelmi korszakváltásként értelmezte, amelynek következtében az élet minden összetevője 
alapvetően megváltozik, az alkotmánytól a választási rendszerig, a gazdasági berendezke
déstől a honvédelemig, a nemzeti kérdéstől az igazságszolgáltatásig, az oktatástól a bank- 
rendszerig, a vallási képzetektől a kultúráig, a családi élettől az üzemszervezés módjáig, sőt 
bizonyos értelemben a beszélt nyelvig. Szálasi ezért is alkotott tudatosan addig nem használt 
szavakat (talajgyökér, ősföld, rögvalóság, honképesség, rögtönterv, célmegadás, honterület, 
szervezésszaki kérdés, életösszhang, világföldség stb.), mert úgy gondolta, hogy a hunga- 
rizmus még a magyar nyelvet is gyökerestül változtatja majd meg. Szálasi -  vészesen kö
zel kerülve ezzel az általa kárhoztatatott kommunistákhoz -  egy olyan új világot vizionált, 
amely radikálisan átalakítja majd az emberek életét.

Szálasi -  szemben a nyilas publicisták döntő többségével -  nem a magyar belpoliti
kai helyzetből indult ki, hanem pontosan fordítva. Szerinte ugyanis a magyar belpolitikai 
konstellációt alapvetően az határozza meg, mégpedig vaskényszerrel, hogy mi is történik 
a világban. A világban -  mint ahogy azt az előbbiekben láttuk -  a magánkapitalizmust és 
a liberalizmust felváltja a nemzetiszocializmus, a többé-kevésbé szuverén nemzetállamok 
rendszerét pedig egy új világrend, -  kedvenc kifejezésével élve -  egy új ’földgömbrend’. Az 
új földgömbrend lényeges változásokat hoz a liberális világrendhez képest. Ebben az új 
rendszerben egyrészt az államhatalmak szerepe -  befelé és kifelé egyaránt -  felértékelődik, 
másrészt megjelenik a tömeg a politikában.120 Ennek az új világrendnek további kulcsfo
galmai a politikai-gazdasági nagytér, az élettér és vezetőnép. Szálasi szerint ebbe az új vi
lágrendbe a magyarságnak is be kell illeszkednie, illetve ki kell vívnia a saját helyét, azaz 
a Kárpát-medence (Szálasi terminológiájában: Kárpát-Duna Nagyhaza, Hungária Egyesült 
Földek, Ősföld stb.) és Délkelet-Európa vezető hatalmává kell válnia.121 Ez az új nacionalis
ta és szocialista ’földgömbrendeződés’ -  okoskodik tovább Szálasi -  egyszer s mindenkorra 
véget vet majd az angol-zsidó uralomnak, a szabadkőműves plutokráciának, végül örökre 
felszámolja a marxizmus pestisét’, s végre megteremti a vágyott rendet és életösszhangot’. 
Ebben a kérdésben is azt láthatjuk, hogy Szálasi felfogása szerint ez az új világrend vas
kényszereknek és történelmi törvényszerűségeknek engedve alakul majd ki, ő csak, mint 
egy látnok vagy próféta beszámol erről az új világról, de alapvető törvényeit nem ő hozza.

118 Ilyen irányú magyarázatokhoz lásd Szirmai Rezső: Fasiszta lelkek. Pszichoanalitikus beszélgetések a háborús 
főbűnösökkel a börtönben. 2., bőv. kiad. Budapest, 1993, Pelikán, 196-232. p. A mű eredetileg 1946-ban 
jelent meg.

119 Szálasi Ferenc börtönnaplója... I. m. 61. p.
120 Szálasi Ferenc: A magyar állam felépítésének terve. 1. A z állam átállítása. Budapest, 1933, Királyi Magyar 

Egyetemi Nyomda, 7-8. p.
121 Lásd erről Szálasi Ferenc: Nagytér, élettér, vezetőnép. In uő: Flungarizmus. 1. A cél... I. m. 210-237. p. 

(A beszéd eredetileg 1943. június 15-én hangzott el a Hűség Házának -  Andrássy út 60. -  nagytermében.)
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Szálasi Ferenc egy nyilas gyűlésen (OSZK)

Ezzel szemben az igazság az, hogy az általa jövendölt nagyterek és vezetőnépek rendszere 
nem más, mint színtiszta képzelgés, íróasztal mellett kiagyalt fantazmagóriák, kétes hitelű 
tervezetek, képtelen agyszülemények, amelyeket majd erő alkalmazásával a Berlin-Róma- 
Tokió-tengelynek kell rákényszerítenie a világra.122 S éppen ez a Szálasi-féle hungarizmus 
egyik nagy ellentmondása, ugyanis egyfelől törvényszerűségekre hivatkozik, másfelől az új 
rendszer nem önmagától működik, hanem útját a -  kommunista változatához kísértetiesen 
hasonló -  tervgazdaság jelöli ki, amely precízen és tudatosan megtervezi a világ ’jószágkész- 
let-elosztását’. Szálasi három nagy politikai nagyteret vizionált, mégpedig a Berlin-Róma- 
tengelyen nyugvó európai, a Tokió vezette ázsiai, végül pedig az ’új-Washington’ irányí
totta amerikai nagyteret. Az első kettőben szerinte már megjelent a nemzetiszocializmus, 
és éppen élet-halál harcát vívja a London-Párizs irányította judeo-liberalizmussal, illetve 
a moszkvai judeo-bolsevizmussal. Amerikában még nem jelent meg a nemzetiszocializ
mus, de Szálasi víziója szerint hamarosan ott is uralomra kerül majd. Ezt ő úgy képzelte, 
hogy az európai és az ázsiai nagyterekből kitelepítik a zsidóságot, s ez a tény önmagában 
s rögvest megteremti majd Amerikában a nemzetiszocialista ideológia iránti igényt. így 
ezt az ideológiát nem kell exportálni, hanem mindenütt történelmi szükségszerűségeknek 
engedve -  magyarul a zsidó túlhatalom miatt -  fog megjelenni.

Az európai nagytérben kialakul majd az északkeleti szláv, az északnyugati germán, a dél
nyugati latin, a délkeleti Kárpát-dunai, végül pedig az elő-ázsiai iszlám élettér. Ezekben az

122 Lásd erről 1944. július 25-én készített memorandumát Európa rendezéséről. A memorandumot Frank 
László közli (Zöld ár. Budapest, 1975, Zrínyi, 71-75. p.). Szálasi ebben a tervben az európai nagytér 
(Nemzetiszocialista Európaközösség) vezetését Hitlerre és helyettesére Mussolinire bízta. Az európai 
ügyek intézésével foglalkozó testületnek (Európatörzs) Magyarország is tagja lett volna. Ezt a posztot 
a PV (pártvezér) -  természetesen -  ’magának követeli’.
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életterekben szükségszerűen meg kell jelenniük a vezető népeknek, s ezek egyike éppen 
a magyarság lesz. Pontosabban lehet, ha a magyarság felismeri ezt a szükségszerűséget, 
s tenni is hajlandó ezért. A magyar ugyanis -  folytatja álmodozásait Szálasi -  az egyetlen 
nemzet Délkelet-Európa ’népi törmelékhalmazából’, amely erkölcsi, szellemi és anyagi fel
építésénél fogva vezetésre hivatott. Valahogy úgy képzelte, hogy mivel minden nép a nem
zetiszocializmus eszméjét fogja előbb-utóbb követni, a magyarság vezető szerepe pedig 
ebből az ideológiából fakad, így ezek a népek kénytelenek lesznek belátni a magyarság ve
zető szerepének elkerülhetetlenségét. Mindenesetre Szálasi szerint az egy ideológiát valló 
népek és nemzetek csak úgy tudnak fejlődni, hogy tisztázzák egymáshoz való viszonyukat, 
s ennek folyományaképpen megvalósítják a nemzetiszocialista nemzetközösséget -  Szálasi 
egyéni terminológiájában - , a konnacionalizmust. Nekünk magyaroknak Szálasi zárt ideo
lógiájában tehát az lett volna a hivatásunk, hogy megteremtsük a Hungarista Magyar Bi
rodalmat, továbbá Délkelet-Európa népeit megszervezzük, biztosítsuk életbiztonságukat, 
valamint az iszlám élettérrel együtt teremtsük meg a kapcsolatot az ázsiai nagytérrel.123 
Ez az új magyar birodalom (Ősföld, Kárpát-Duna Nagyhaza, Hungária Egyesült Földek) 
hat politikai és gazdasági önkormányzatból (Magyarföld, Tótföld, Ruténföld, Erdélyföld, 
Horvát-Szlavónföld, Nyugat-gyepü) állna, amely -  természetesen -  Magyarföld központi 
állami irányítása mellett működne, de a benne lakó népek önrendelkezési jogának tiszte
letben tartásával.124 Szálasi meg volt arról győződve, hogy az Ősföldnek az abban élő népek 
társ- és sorsközössége, valamint a történeti hagyományok miatt szükségszerűen meg kell 
valósulnia, de hogy mit szóltak volna ehhez a szóban forgó népek, nos, arról mélyen hall
gatott. Továbbá arról az alig elhanyagolható kérdésről sem ejtett egyetlen árva szót sem, 
hogy mi történt volna akkor, ha ezek a népek mégsem szándékoznának Hungária Egye
sült Földek részei lenni, s a Magyarföld irányítását sem fogadnák osztatlan örömmel. De 
ezek a kérdések -  mint ahogy azt fentebb láttuk -  fel sem merültek Szálasi számára, hiszen 
szerinte ezeket a folyamatokat az egységes nemzetiszocialista ideológia törvényszerűségei 
határozták meg, s nem a népek akarata.

Szálasi a zsidókérdésről is másként vélekedett, mint kortársai. A zsidóság az ő szemé
ben -  s ebben még nem tért el a fajvédők és fajelméleti gondolkodók többségétől -  egy 
olyan fajt képviselt, amelynek egyetlen célja és hivatása a világ meghódítása. Egyik beszé
dében ennek megfelelően a zsidóságot elpusztítandó pestisbacilushoz hasonlította. Úgy 
vélte, hogy a zsidóság az első világháború körüli időben de facto és de jure is megszerezte 
a világ fölötti hatalmat. Szálasi azon a véleményen volt, hogy a szabadkőművesség, a de
mokrácia, a parlamentarizmus, az aranyalap, a marxizmus csupán eszközök a zsidóság 
kezében a világuralom megtartása érdekében. Szerinte tehát mind a liberalizmus, mind 
pedig a marxizmus esetében a zsidóság előbb csak a háttérből figyelte a fejleményeket, 
majd maga állt e szellemi mozgalmak élére, végül pedig a maga alakjára formálta azokat. 
De az új nemzetiszocialista munka- és parasztállamban -  mint mondja -  szükségtelenné, 
mintegy funkciótlanná válik a zsidóság, hiszen ő -  a kommunistákhoz hasonlóan -  nem 
számolt a polgársággal, ezt a réteget teljességgel feleslegesnek ítélte. Szálasi ezért nem 
a hagyományos antiszemitizmusban, hanem az aszemitizmusban gondolkodott. Az asze-

123Szálasi: Nagytér, élettér, vezetönép...!. m. 231. p.
124 Szálasi Ferenc: Cél és követelések. In uő: Hungarizmus. 1. A cél... I. m. 90-91. p.
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mitizmus alatt azt értette, hogy a hazai zsidóság egészét el kell távolítani az ország terü
letéről, azaz Magyarországot zsidómentéssé kell tenni. Szálasi -  s ez is hozzátartozik az 
igazsághoz -  a hazai zsidóságnak nem a fizikai megsemmisítését tervezte, hanem a kül
földre történő kitelepítését. Egyszer úgy képzelte, hogy a háború megnyerése után a ma
gyar zsidóság kitelepül majd az amerikai nagytérbe, így a zsidókérdés -  víziója szerint 
erőszakos -  megoldását Amerika végzi majd el Európa helyett, máskor pedig úgy, hogy 
a zsidóságnak a háború befejezése után a nagyhatalmak által megteremtett saját hazájá
ba kell majd kiköltöznie, ahol megteremtheti az önálló, független, szabad és demokrata 
zsidóállamot.125 Ez a magyarázata annak, hogy számára a hazai zsidóság németeknek tör
ténő kiszolgáltatása nem okozott különösebb problémát, bár a kiesett munkáskezeket és 
munkaórákat fájlalta, mint ahogy arra sem fordított kellő figyelmet, hogy nyilas testvérei 
mit is művelnek Budapest utcáin a hazai zsidósággal. Még az utolsó szó jogán elmondott 
beszédében is azzal védekezett, hogy a kilengések, amelyek létezését ő is elismerte, csak 
sporadikusak voltak, mintegy szükségszerű kísérőjelenségei a nagy átalakulásnak, de a né
met tervet a végső megoldásról nem ismerte, s azt nem is helyeselte.

Szálasi úgy vélte, hogy a liberális gazdasági rendszer, azaz a kapitalizmus oly mérték
ben öltött zsidó formát, hogy az már a vezető népek érdekeit sértette, ezért egy új gazdasági 
szisztémát kell meghonosítani, amely alapvetően különbözik a szabadversenyes kapitaliz
mustól, s amelyet ő szociálnacionálénak nevezett. A szociálnacionálé legfontosabb feladata, 
hogy olyan gazdasági-szociális rendszert hozzon létre, amelyben a parasztság, a munkásság 
és a velük szövetséges értelmiség (ismét egy párhuzam!) végre felszabadulhat az önzés, az 
anyagiasság és az istentelenség rabszolgaságának igája alól. A szociálnacionálénak Szálasi 
szerint csak az lehet a teljes jogú tagja, aki szociálisan gondolkodik, és aki a munkarend 
szempontjából nemzettudatosan cselekszik.126 Ennek az új gazdasági rendszernek a fontos 
összetevői a gazdasági autonómiákat jelentősen szűkítő irányított gazdaság, az osztályharcot 
teljes mértékben megszüntető korporativ munkaállam, továbbá egy szociálisan gondolkodó 
vezető politikus, végül pedig a parasztság és a munkásság számára biztosított különböző 
előnyök és jogosítványok (népszavazási jog, titkos és egyenlő választójog, telepítés, földhöz 
juttatás, a kamatok mesterséges leszorítása, jelentős béremelés, gyermeknevelési járulék, 
nyugdíj, közegészségügyi és népoktatási reform stb.).127 Szálasi egy új népi közösséget akart 
felépíteni, amelyben a paraszt a nemzettartó, a munkás a nemzetépítő, az értelmiség a nem
zetvezető és irányító, a katona a nemzetvédő, a nő, az ifjúság és a gyermek pedig a nemzeti 
halhatatlanság zálogai.128 Ha a paraszté a föld -  mondja Szálasi - , akkor megteremtődik 
a ’földbéke’, ha a munkásé a termelőeszköz, akkor létrejön a ’munkabéke’, s ha mindezt az 
értelmiség koordinálja, akkor megszületik a ’társadalmi béke’. Ezen túlmenően a nő -  Szá
lasi egyik legkedveltebb terminusával élve -  ’beállítja’ a családi békét, az ifjú a kultúrbékét,

125 Szálasi Ferenc: A z értelmiség. In uő: Hungarizmus. 1. A cél... I. m. 207. p.
126 Lásd erről részletesen Szálasi Ferenc: Út és cél. In uő: Hungarizmus. I. A cél... I. m. 210-237. p.
127 A szociálnacionálé elveinek és gyakorlatának kifejtését lásd Szálasi: A magyar állam felépítésének ter

ve...1. m. Kül. 14-35. p.
128 Szálasi Ferenc: Hungarizmus. Sydney, 1994, Hungarista Mozgalom, 86. p. Lásd még Az utolsó szó jogán 

In uő: Hungarizmus. 1. A cél... I. m. 309. p„ valamint Lásd erről Szálasi Ferenc: Út és cél. In uő: Hunga
rizmus. 1. A cél... I. m. 135-150. p.
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Nyilas felvonulás Budapesten (OSZK)

a katona pedig a nemzetbékét.125 * * * 129 Mindenki más feleslegessé válik, következésképpen eltávo- 
lítandó ebből az új népi közösségből. Aki nincs köztünk -  mondja Szálasi, egy újabb kínos 
párhuzamot teremtve ezzel mozgalma és a kommunisták között az ellenünk van.

Szálasi ezeken az általános és ideologikus kijelentéseken túl nem foglalkozott a földre
form kérdésével. Megtette ezt helyette Matolcsy Mátyás, akit mély szociális elkötelezettsége, 
tudományos kutatásai, az olasz és német telepítési programok és agrárszociális reformok 
sikerei, valamint egy radikális földreform iránti vágya vitte a nyilas pártba. Matolcsy, mint 
rendkívül tehetséges közgazdász a magyarországi jövedelem- és adómegoszlással foglalko
zott, s arra a következtetésre jutott, hogy a magyar társadalmat három jelentős réteg alkotja: 
a fizikai munkát végzők, az ún. polgári társadalom, s végül a nagy jövedelműek kicsiny tá
bora.130 S a problémát éppen az okozza, hogy az első réteg túlságosan széles, továbbá a jö
vedelemeloszlás a három réteg között (1:4:62) mérhetetlenül igazságtalan. A probléma sze
rinte egy átfogó földreform nélkül megoldhatatlan.131 Matolcsy meg kívánta szüntetni a két 
szerinte legegészségtelenebb és legkevésbé kívánatos földbirtoktípust, azaz a nagybirtokot 
egyrészt, valamint a törpebirtokot másrészt, a földbérletek esetében pedig a nagybérleteket. 
A maximális birtoknagyságot 500 holdban határozta meg, s a felszabaduló földterületeket

125 A ’beállít’ mellett Szálasi szívesen használta a ’rögzítettem’ szót. Ha valami fontosat gondolt vagy olva
sott, azt rögvest ’rögzítette’. Végül pedig beszédei, monológjai végéről nem maradhatott el a ’végeztem’
kifejezés, ami ma már elég komikusán hat az olvasóra.

130 Lásd Matolcsy Mátyás: A magyarországi jövedelem- és adóteher-megoszlás. Budapest, 1938, Universitas,
passim.

131 Matolcsy Mátyás: A z új földreform munkaterve. Budapest, 1934, Révai.



MÁLNÁSI ÖDÖN ÉS BARÁTH TIBOR TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSEI ■ 2 7 7

a törpe- és kisbirtokosok között osztotta volna szét. Matolcsy szerint egy ilyen földreform 
egyaránt növelné az agrártermelés volumenét, valamint egyenletesebb jövedelemeloszlást 
eredményezne, végül pedig megerősítené a magyarság fajfenntartó néprétegeit. A Matolcsy- 
féle földreform tartalmazta még a hitbizományi rendszer felülvizsgálatát, egy jelentős te
lepítési és tagosítási programot, továbbá egyéb technikai jellegű változtatásokat (mester
séges öntözés, az úthálózat fejlesztése, új hitelrendszer, a szövetkezeti mozgalom erősítése, 
a szakoktatás rendszerének kiépítése, a mezőgazdasági munkások biztosításának megoldása, 
kollektív agrárreklám meghonosítása stb.).132 Mindebből -  az ismert történelmi körülmé
nyek miatt -  semmi sem valósult meg, de nincs okunk kétségbe vonni azt a tényt, hogy 
Matolcsy komolyan gondolta radikális földreformtervét.

A nyilas mozgalom viszonylagos politikai népszerűsége és sikere az alsó középosztály
ban, valamint a parasztság és a munkásság körében elsősorban -  mint azt már a fentiek
ben láttuk -  ezekből az elvekből, s ezen elveknek megfelelő politikai programpontoknak, 
s nem valamiféle tömeghisztériának köszönhető, bár annak szerepe sem elhanyagolható. 
Jól példázza ezt az erős szociális indíttatást Szálasi azon közvetlen munkatársainak nyílt le
vele, amelyben szakításuk elsődleges okát abban látták, hogy a nyilas mozgalom vezetését 
élősdiek hada’, ’vazallus horda’, ’panamisták klikkje’ valamint ’pénzért mindenre kapható, 
minden hájjal megkent, alvilági, gengszterbanda’ kerítette hatalmába.133 „Sokat várt Tőled 
a dolgozók népe Hunniában -  írja például egyik csalódott híve -, de csalatkozott benned, 
mert Te megfordított Pál apostol lettél, cserben hagytad a szenvedők seregét és újfent a kaja
fások és a Pilátusok sereghajtója lettél. Nem vár reád az új Nérók hóhérpallosa, de a szentek 
glóriája sem, soha többé.”134 Mit is tehetnénk ehhez hozzá?

Málnási Ödön és Baráth Tibor történeti megközelítései

A magyar nyilas és hungarista ideológusok közül Málnási Ödön és Baráth Tibor történészek 
törekedtek a magyar nyilas ideológia történeti megalapozására. Ahogy Baráth Tibor meg
fogalmazta, ők ketten voltak azok, akik tudományos téren is leszámoltak a liberalizmussal, 
s az ’új európai szellemnek megfelelően kezdték művelni a történetírást.135 Mindkét próbál
kozás azonban csak kísérlet maradt, hiszen -  mint ahogy azt az előbbiekben láttuk -  egy
séges nyilas ideológia Magyarországon sohasem jött létre. Mindkettőjük nézetrendszere 
sok ponton eltért Szálasi ideológiai konstrukciójától. Málnási életműve azért is figyelemre 
méltó, mert ő volt az egyetlen jelentős nyilas ideológus, akit a népbíróság nem ítélt halál
ra, így kiszabadulása és nyugatra menekülése után kiegészíthette A magyar nemzet őszinte 
története című történeti összegzését az 1945 utáni politikai fejleményekkel.136 Baráth Tibor

132 Uo. 71-211. p.
133 Áts Béla -  Horváth József -  Párkányi István -  Tali András: Tetemrehívás... I. m. passim.
134 Horváth Lajos előszava. In Török András: Szálasi álarc nélkül. Öt év a Szálasi-mozgalomban. Budapest, 

1941, A szerző kiadása, 15. p.
135 Baráth Tibor: A z új Magyarország történetírása. Budapest, 1942, Űj Európa, 3. p.
136 Málnási fő műve eredetileg az 1937. évi könyvnapra -  5 ezer példányban! -  Cserépfalvi Imre kiadásában 

jelent meg (A magyar nemzet őszinte története. Budapest, 1937, Cserépfalvi). A második kiadás Német-
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pedig az emigrációban az őstörténet felé fordult, amely -  szemben a hungarista ideológiá
val -  máig kitörölhetetlen nyomokat hagyott a magyar közgondolkozáson.

Vizsgáljuk meg először azt, hogy miben nem tért el Málnási gondolkodása Szálasiétól. 
Mindenekelőtt Málnási is hitt abban, hogy kidolgozható egy egységes, totális hungarista 
ideológia, amely egyrészt sajátosan magyar társadalomszemlélet, társadalombölcselet, sőt 
normatív társadalomtudomány, másrészt pártelfogultságoktól mentes politika.137 A hunga- 
rizmus Málnási értelmezésében népvédelmet, az államvezetés iránti bizalom helyreállítását, 
az addigi osztályállamok osztályfölöttivé alakítását, az egyetemes magyar érdekek szolgála
tát, a nemzettudatosságra nevelő eszmét, az ősi magyar vezéri elv helyreállítását, a moralitás 
elsőbbségét a legalitással szemben, az áldozathozatalt a népközösségért, a birodalomalkotó 
népi mozgalmat, a magyar nemzeti halhatatlanság ideáját, a Kárpát-medencében élő népek 
testvériségét, az egységes magyar életösztön kifejezését, végül pedig a magyar lélek időfelet
tiségét jelentette. S Szálasihoz hasonlóan ő is úgy vélte, hogy a XIX. század uralkodó eszméi, 
azaz a liberalizmus és a kapitalizmus fölött eljárt az idő, s a XX. században egy Új-Európa 
épül, amely ezektől az ’ósdi doktrínáktól’ gyökeresen elütő politikai elvekre épül, követke
zésképpen Magyarországnak öntevékenyen alkalmazkodnia kell ehhez az új realitáshoz.138 
Málnási szerint a XX. század elején lezárult a kapitalizmus utolsó korszaka (korai kapitaliz
mus, versenykapitalizmus, monopolkapitalizmus, kései kapitalizmus, államkapitalizmus), 
s az elkövetkező időszakot a nemzetiszocializmus ideológiája és gazdasági-társadalmi rend
szere fogja uralni. Málnási is az ún. nagytérgazdaságokban gondolkodott, bár ezek köz
pontjait Szálasitól eltérően jelölte ki (euro-afrikai -  Berlin központtal, nagy-ázsiai -  Tokió 
központtal, amerikai -  New York központtal, nyugat-ázsiai -  Taskent központtal). S ő is 
úgy látta, hogy az uralomra jutó nemzetiszocializmus gazdasági és katonai eszközökkel 
felszámolja a kései kapitalizmus ’zsidó csődtömegét’, továbbá a nemzetközi szocializmust, 
a szabadkőművességet és a neojudaizmust. Az így létrejött európai nagytérgazdaság pedig 
megteremti a német vezetéssel létrejövő európai egységet, amely a tiszta fajú népek ér
dekközösségén alapul. Az európai nagytér a peremeket -  mindenekelőtt Kelet-Európát és 
Észak-Ázsiát -  gyarmatként használja majd, továbbá az egyes nagytérgazdaságok -  így az 
európai is -  önellátásra rendezkednek be. Málnási azt vizionálta továbbá, hogy ez az euró
pai nagytér, bár korlátozni fogja a régi nemzetgazdaságok öncélú termelését, mégis a népek 
közötti békés versenyt honosítja majd meg. A másik fontos jellemvonása ennek az általa 
megálmodott új gazdaságnak az állami beavatkozás jelentős növekedése, szerinte ugyanis 
a gazdaság teljes mértékben az állam irányítása és befolyása alá kerül majd, azaz a tőke alá
rendelődik a nemzetiszocialista államnak. Hogy ez az alapvetően német irányítású és Berlin 
központú Európa hogyan fogja szolgálni a magyar érdekeket, nos, arra a kérdésre Málná
si már nem adott választ. Valahogyan úgy képzelte, hogy Berlin csak egyfajta koordináló 
szerepet játszik majd (berlini klíringközpont a nemzetközi árucserében), de -  önkorlátozó 
módon -  megőrzi semlegességét, s államokfelettiségét. S arra sem kapunk meggyőző választ

országban látott napvilágot 1959-ben (2., kiég. kiad. München, 1959, Mikes Kelemen Kör), s a mű 2000- 
ben Budapesten is megjelent (Budapest, 2000, Gede Testvérek).

137 Málnási Ödön: Előszó. In Berzy József: A hungarista állam. Budapest, 1938, Berzy József, 3-5. p.
138 Új-Európa-koncepciójához lásd Feladatok című művének vonatkozó fejezetét (Budapest, 1942, Könyv- 

és Lapkiadó, 18-38. p.).
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írásaiból, hogy a nemzetállamok és nemzeti gazdaságok önállóságának és szuverenitásá
nak felszámolása hogyan lesz összeegyeztethető az egyes nemzeti keretekben szerveződő 
nemzetiszocializmusokkal, például a hungarizmussal. A kérdés természetesen teoretikus, 
s magában rejti a választ: sehogy. A német irányítású európai nagytér viharos gyorsasággal 
felszámolta volna a relatív önállóságot hirdető hungarista terveket és álmokat, s ha a nyilas 
ideológusoknak lett volna szemük a látásra, ennek kézzelfogható és nyilvánvaló jeleit már 
1944-ben láthatták volna. Málnási szerint ennek az új rendnek a másik lényeges eleme, 
hogy a szabad verseny helyébe a teljesítményi verseny lép, következésképpen egy-egy nép 
teljesítménye ’faji értékállományának erősítésétől’ függ majd. A kérdés persze itt is az, hogy 
ha ez a teljesítményi verseny nem szabad, akkor milyen? Irányított, függő, korlátozott? S ki 
korlátozza majd ezt a versenyt, s milyen érdekek vagy érvek alapján? Ezekre a kérdésekre 
azonban hiába keressük a választ Málnási -  s más nyilas ideológusok -  műveiben.

Sajátos, bár nem előzmények nélküli elméletet állított fel Málnási a magyarság faji ösz- 
szetételéről is. Ügy vélte ugyanis, hogy a magyarság faji szempontból dualisztikus jellegű, 
azaz a honfoglalás óta a magyarság faji összetételében egy kettősség figyelhető meg: az 
alapállomány kelet-balti-ugoros, s ezt egészítette ki egy turáni-törökös réteg. A faji sajá
tosságokat Málnási alapvetően nem biológiai-antropológiai -  bár ilyenekre is hivatkozik -, 
hanem néplélektani jellemzőkkel írja le. A kelet-balti-ugoros faji jellegzetességek szerinte 
a következők: „Tanulékony, örökösen szemlélődő, tépelődő, fontolgató, problémakereső. 
Kultúrahordozásra kiválóan alkalmas. Képzelete gazdag és változatos. Politikailag hala
dó, örök evolucionista. Nem szónoki természet. Tettre kész, hamar lelkesedő, legnagyobb 
a megpróbáltatásokban, de nem kitartó. Szerény fellépésű, testileg gyengébb, de elég sza
pora. Túl analitikus, részletekben elvesző, szertelen. Meséi, mondái fantasztikus történetek, 
kevés cselekvéssel. Kollektív eszmékért lelkesedik, de kollektív cselekvésekhez nincs ereje, 
összetartása, szolidaritása.”139 A turáni-törökös réteg ezzel szemben más fajtulajdonságok
kal rendelkezik: „Problémamentes, született szónok, érvelő és jogász. Elméletek iránt ér
zéketlen. Nemcsak kultúraalkotásra, hanem kultúrahordozásra is alkalmatlan. Ábrándozó, 
önző, nagy igényű. Szeret nagyokat enni, inni, és mindenféle címen áldomásozni. Keveset 
vagy semmit sem dolgozik. Szeret betyárkodni, kötekedni. Az északi fajjal szemben a leg- 
averzívebb. Politikailag maradi, konzervatív, passzív természetű. Testileg erősebb, méltó- 
ságos, hetyke fellépésű. Szaporulékonysága csekély, ezért csak idegen fajú jövevényekkel és 
ezeknek nyelvi asszimilálásával tudott kilenc évszázadon keresztül az ugoros népi tömegek 
felett uralkodni.”140

Amint látható, a faji tulajdonságok köntösében Málnási nem mást, mint a magyar pa
rasztság és a magyar uralkodó osztály ellentétét írja le, amely gyökeresen ellentmond más 
fajvédő és fajelméleti szerzők úr és paraszt a magyar élet egységében típusú elképzelései
nek.141 De részben ellentmond a saját maga által másutt megfogalmazott egységes magyar 
népközösségi eszmének is, ami alatt ő átérzett származásközösséget, érdekközösséget, cél
közösséget, közös történelmi múltat, kultúrközösséget, végül pedig sorsközösséget értett,

139 Uo. 39-40. p.
140 Uo. 40-41. p.
141A fenti kifejezés forrása Eckhardt Sándor szerk.: Úr és paraszt a magyar élet egységében. Budapest, 1941, 

Magyarságtudományi Intézet.
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s amelynek végső célja a 13 millió magyar egy faji közösségbe olvasztása.142 Málnási azt 
fejtegeti ugyanis, hogy kelet-balti-ugoros és a turáni-törökös réteg között nem osztályharc, 
hanem tényleges faji harc folyik kilencszáz éve! Talán maga is észrevette, hogy hova is ve
zet ez a gondolatsor, a továbbiakban ugyanis már arról értekezik, hogy a magyarság előtt 
álló legfontosabb feladat a faji homogenitás fokozása, az egyke és semmike megszüntetése, 
a hatgyerekes családmodell elterjesztése, az aktív népesedés- és családpolitika bevezetése, 
a párválasztás közüggyé tétele, továbbá magyar népközösségi eszme fejlesztése, amelyen ő 
egy új nemzetiszocialista civilizáció meghonosítását, céltudatos fajnemesítést, a népi sajá
tosságok megőrzését, továbbá a magyar nép szolgálatát érti.143 Málnási tehát aktív fajpoli
tikát folytatott volna, azaz erősítette volna az ifjúság (ifjúsági és tanoncotthonok létesítése, 
tehetségvizsgálat bevezetése stb.), a munkásság (a munka jogának biztosítása, új bérpolitika, 
a bérharc kiküszöbölése, szabadidőprogramok bevezetése) és a parasztság (földreform, te
lepítés, tagosítás, szakoktatás stb.) védelmét, valamint bizonyos egészségvédelmi rendelke
zéseket (népbetegségek megelőzése, üzemorvosok alkalmazása, kórházi rendszer fejlesztése 
stb.) vezetett volna be. Málnási figyelme ezen túl kiterjedt a technika fejlesztésére, továbbá 
egy új közigazgatás meghonosítását, faluvédelmet, végül pedig egy új adó-, sőt jogrendszer 
kidolgozását szorgalmazta.

Málnási kritikájának középpontjában tehát egyrészt a magyar középosztály, a dzsentri, 
amely ellen -  mint ahogy azt a fentiekben láttuk -  még a faji harcot is képes lett volna foly
tatni, másrészt a liberális korszak, azaz Magyarország 1867 és 1914 közötti időszak politikai 
gyakorlata állt. Málnási a magyar történelem ezen időszakát -  a baloldali történetíráshoz 
kísértetiesen hasonló érvekkel -  az eltévelyedés, a magyar feudálkapitalizmus korszaka
ként írta le, egy olyan időszakként, amikor érintetlenül átmentődött a feudalizmus’ (értsd: 
a nagybirtok), s ez a feudalizmus érdekházasságot kötött a nagytőkével (értsd: a zsidókkal), 
aminek következtében Magyarország a City kamatgyarmatává vált.144 De még ennél a kor
szaknál is élesebben bírálta Málnási a bethleni időszakot, amelyet a magyar feudálkapita
lizmus felújítási kísérleteként s egyben végső csődjeként mutatott be, s lesújtó kritikával 
illette a banktőke mindenhatóságát, az arisztokráciát, végül a vitézi rendet. De nem kímélte 
a fajvédő szervezeteket sem. „A szabadkőműves-páholyokat felváltó két titkos szövetség és 
közös akciószövetségeseik -  írta róluk -  új szólamokkal indultak a legnemesebb eszmék
nek a nemzet lelki áramkörébe állítása címén, de hamarosan kiderült, hogy a láthatatlan 
vezérek nagy része bársonyszékekben, tőkehitbizományok zsöllyéiben sorjában láthatókká 
váltak. [...] Mandátumkalandorok vadászterületeket bérelnek, a mandátumra arbitrázs
ügyleteket kötnek, jutányos vigaszdíj reményében startolnak, és a ciklus végéig csendesen 
spekulálnak. [...] Vannak kitűnő kártyabajnokok, lokálparketten fáradtan csoszogok, ká
véházi honmentők, tippszerzők, kis- és nagyvágók, külföldi fürdőkön kamaszosan udvar
lók, és politikai balesetekhez távoli összeköttetést keresők. Vannak a feudális, dzsentri- és 
merkantilkaszinókban háromféleképpen raccsolók és selypítők.”145 S kritikája nem állt meg 
a történelmi egyházaknál sem, amelyeket allamsegélyes kitartottsággal’, magán- és közjogi

142 Málnási Ödön: A magyar népközösségi eszme története. Budapest, 1938, Lőcsey.
143 Málnási: Feladatok... I. m. passim.
144 Ennek a gondolatnak részletes kifejtését lásd Málnási: A magyar nemzet őszinte... 113-136. p.
145 Uo. 167-168. p.
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privilégiumok szerzésével, az elaggott feudalizmus’ és a zsidó nagytőke kiszolgálásával vá
dolt. „Nem Krisztus -  mint írta -  lett úrrá bennük, hanem az aranyborjú bálványa, amelyet 
Krisztus igéivel takargattak.”146

Málnási nem szűnt meg ostorozni a magyar középosztályt, a dzsentrit sem. A prob
lémák egy részét -  mint az előbbiekben láttuk -  faji problémákra vezette vissza. Szerinte 
ugyanis a dzsentri úgy alakult ki, hogy a turáni-törökös fajta magába olvasztott szlovák, 
német, horvát, szerb, rutén és zsidó elemeket.147 A szerológiai távolság figyelembevételével’ 
ez a beolvasztás szerencsésen alakult az alapvetően kelet-balti szlovákok és rutének eseté
ben, továbbá szerinte nem okozott nehézséget az alpi fajú németekkel történő kiegészülés 
sem, de már kedvezőtlen következményekkel járt a földközi fajú románokkal és a dinári 
fajú szerbekkel történő keveredés, nem is beszélve a sémi fajú zsidókról.148 Másrészt az 
a baja a középosztállyal, hogy tele van álkeresztényekkel és zsidóbérenc gyászvitézekkel’, 
akik anyagi előnyökért mindenkor kaphatók a zsidó érdekek kiszolgálására.149 Továbbá 
a középosztály nagy része -  mint írja -  Trianonnal takarja az ezernyi apró, belső triano- 
nokat. A ’pszeudodzsentri 1867-es életszemléletébe temetkezve, elvesztette a fajmagyar 
népi rétegekkel való kapcsolatát, elzárkózott minden jogkiterjesztéstől, a fajmagyarságot 
megmentő földreformtól, szociálpolitikától, és világtörténelmi perspektíva hiányában, az 
európai nagy átalakulás iránt érzéketlenül, nem tudott a nemzeti fejlődés útépítő munká
jában méltó részt vállalni’. Csak a mindenkor uralkodó politikai párt mandarinbürokrá
ciája lett. Ennek ellenére úgy vélte Málnási, hogy ezeket a magyarságon belüli ellentéteket 
minél gyorsabban rendezni kell, mert a magyarság kifelé is kénytelen faji harcot folytatni. 
Hiszen -  mint mondja -  4 millió fajmagyar agrárproletár hontalanná vált a saját hazájában, 
mivel a népesség hét százalékát kitevő askenázi zsidóság minden életnedvet elszív előle, és 
„közben sajtójával mérgezi, kórokozó bacilusokkal telíti a néplelket”.150 Málnási tehát a zsi
dókérdésben is radikális álláspontot foglalt el, szerinte ugyanis a hazai zsidókérdés csak egy 
módon, nevezetesen a teljes zsidótlanítás útján oldható meg (a zsidók sárga folttal történő 
megjelölése, gettók felállítása, a nemzeti vagyonból való teljes kikapcsolásuk, majd kitele
pítésük, a ’zsidóbérencek’ megbüntetése, végül a ’zsidó és neojudaista szellem teljes meg
semmisítése’. A magyar nemzet őszinte története című könyve az olvasókat Magyarország 
strukturális átalakítására buzdítja, mivel e nélkül -  mint írja -  ’az osztályellentétek ereje 
szétfújdogálja a magyar társadalom homokpiramisait’.

Hogyan vélekedett Málnási 1956 után a magyar társadalomról, miután -  ha nem is az 
osztályellentétek ereje, de a történelem vihara, s közelebbről a kommunizmus valóban szét
fúj dogálta a magyar társadalmat? Mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy 1956 után 
Málnási alapvetően nem változtatta meg nézeteit, megmaradt nemzeti szocialistának, sőt 
egyfajta prófétaságot tulajdonított magának. Úgy látta ugyanis, hogy a két világháború kö
zötti Magyarország a reformok elmaradása, a visszacsatolt területeken a kisebbségek elnyo
mása, a hazai kommunisták politikai támogatása, a magyar nyilasok bebörtönzése, továbbá

146 Uo. 171-173. p.
147 Ennek az elméletnek részletes kifejtését lásd Málnási: A magyar nemzet őszinte. . . I .m.  passim.
148Málnási: Feladatok... I. m. 41-43. p.
149Málnási: A magyar népközösségi... I. m. 12. p.
150 Uo. 11. p.
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a külföldi zsidó bankárok beavatkozása, végül pedig -  amit a legdöntőbbnek vélt -  Nyu
gat tragikus politikája, azaz a bolsevista Szovjetunióval történt szövetségkötése miatt esett 
szét.151 Magyarország, de mindenekelőtt a magyar nyilasok és honvédek szerinte a néhány 
hetes hősies ellenállással megvédték a Nyugatot a bolsevizmustól, de ezért az ország csak 
hálátlanságot kapott cserébe, például kiszolgáltatták a nyilas vezéreket -  köztük őt magát 
is -  a kommunistáknak.152 Málnási tehát más nyilas publicistákhoz hasonlóan nem a nyílt 
szembenézést választotta, hanem mitizálta saját szerepüket, úgy mutatva be azt, mint akik 
a Nyugat utolsó védőbástyájaként hősiesen és az utolsó percig védelmezték a keresztény
séget a bolsevistákkal szemben. Kritikaként csupán azt fogalmazta meg, hogy a németek 
október 15. után letartóztattak néhány mentelmi joggal rendelkező parlamenti képviselőt, 
továbbá Horthy beleegyezett a vidéki zsidóság munkatáborokba történő kiszállításába, 
amelyet ő csupán százezer főre tett. Ugyanakkor bírálja Horthyt és a németeket, hogy csak 
a ’kiszsidókkal’ bántak így, bezzeg a leggazdagabb magyar zsidó családokat Vasúti termes 
kocsikban kiengedték Lisszabonba.153 Málnási Ödön az 1945 utáni magyar történelmet az 
ország kifosztásaként és a véres terror állandósulásaként írja le.154 Az 1956-os forradalmat, 
pedig mint nemzeti szabadságharcot, s mint a magyar szocializmus diadalra jutását mutat
ja be. „Magyarországon -  mint írja -  egyetlen munkás és egyetlen paraszt sem sírja vissza 
az 1945 előtti időket, mert senki sem akar az élet vonatján még egyszer a harmadosztályon 
utazni. A lezajlott szocialista forradalmat, ha kívülről jött is, mindenki elfogadta [...], senki 
sem kívánja kiszorítani a közéletből a magyar élet éltető elemét: a szocializmust.”155 A ha
zai magyarság mai követelése című munkájában még egyértelműbben fogalmaz: „Semmit 
vissza! Ki a reprivatizálni akaró reakciósokkal!”156 Követeléseiben 1956 után is kitartott né
hány eredeti nemzetiszocialista elképzelése mellett (Magyar szocializmust!, Csorbítatlan 
sztrájkjogot!, Magyar célokhoz igazított tervgazdaságot!, Magyar szocialista államvédel
met!, Föderatív Kárpátországot! stb.), de kívánalmai néhány új -  és tegyük hozzá -  meglepő 
elemmel bővültek (Szabadságjogokat a magyar népnek!, Parlamentáris szocialista minő
ségi demokráciát!, Szilárd jóléti jogállamot!, Minden hatalmat az Országos Munkástanács 
kezébe!, A szocialista tervgazdaság és a polgári szabadság szintézisét!, Teljesen semleges 
magyar köztársaságot!, Néprajzi határok szerinti államhatárokat! stb.). Még meglepőbb, 
amikor munkáiban a magyar csodaként nyilvántartott szocialista iparosítást és szövetke
zetesítést dicséri, valamint dicshimnuszokat zeng a magyar kultúrforradalom eredményei
ről.157 A rend, a kultúrforradalom, a tervgazdaság eredményei, valamint a kommunisták 
által nyújtott ún. szociális vívmányok egyértelműen kiváltották a nyilas Málnási csodálatát, 
s ezen csak azok ütközhetnek meg, akik a kommunizmus és a nemzetiszocializmus között 
áthidalhatatlan szakadékot látnak. De a ’jogállam, szabadságjogok, demokrácia’ szavak le
írásakor talán egy pillanatra megállhatott volna a toll történészünk kezében, s talán néhány

151 Az okokról részletesen lásd Málnási: A magyar nemzet őszinte... I. m. 185. p.
152 Uo. 211. p. Lásd még Málnási Ödön: Magyar mártyrok 2. kiad. London, 1958, Süli József, 9-12. p.
153 Málnási: A magyar nemzet őszinte... I. m. 205. p.
154 Uo. 218. p.
155 Lásd erről részletesen Málnási Ödön: A hazai magyarság mai követelései. London, 1966, Harsona, kül.

11-14. p.
156 Uo. 14. p.
157 Uo. 10-12. p.
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önkritikus megjegyzést is csatolhatott volna lábjegyzetként melléjük. Ilyen lábjegyzeteket 
azonban hiába keresünk Málnási Ödön kései műveiben.

Baráth Tibor az 1940-es évek elején tudatosan törekedett az uj európai szellemiségű 
nemzetiszocialista történetírás magyarországi meghonosítására. Ügy látta ugyanis, hogy 
a történetírásnak minden világnézeti és nemzeti korfordulón a korszak szellemiségének 
megfelelően meg kell újulnia. Baráth szerint a liberalizmus szellemében gyökerező mindkét 
történetírói iskola, azaz a pozitivizmus és a szellemtörténet felett is eljárt az idő. A pozitiviz
mus felett azért, mert tagadta a történetírás világnézeti meghatározottságát (magyarul, mert 
hitt az objektív történettudományban), a szellemtörténet felett pedig azért, mert egyrészt 
túlságosan a történet ’pszicho-intellektuális oldalát’ hangsúlyozta, másrészt nem igyekezett 
a magyarországi nemzetiségek történetét égybeolvasztani a magyarság múltjával’.158 Baráth- 
nak persze elsősorban a liberális konzervatív -  ha úgy tetszik szekfűi -  nemzetfogalommal 
volt baja, nevezetesen, hogy ez a nemzetfogalom túlságosan az akarati tényezőkre helyezte 
a hangsúlyt, s elvetette a faji és nyelvi meghatározottságokat, így -  legalábbis szerinte -  kép
telen volt nemzetfogalmába beilleszteni a Trianon után leszakadt néprétegeket, valamint 
a parasztságot és a munkásságot. „A magyar nemzet -  mint írja -  továbbra is azokból ál
lott, akik korábban alkották, bővítve néhány új elemmel, főleg a feltörekvő zsidósággal, kik 
együttesen képezték az új vezető osztályt. [... ] A magyar történet tehát továbbra is egyetlen 
osztály hőskölteménye maradt. Ezen a képen Szekfíí Gyula annyit változtatott, hogy a hős
költeménybe az erdélyiek dicsőségének alábbszállításával nagy nyomatékkai belefoglalta 
a Habsburg-dinasztiát.”159 Baráth szerint ezen a helyzeten gyökeresen változtatni kell, azaz 
a korszellemnek megfelelően meg kell újítani a történetírást.

Miben is állt a történetírás Baráth Tibor-féle megújításai Először is szerinte helyre kell 
állítani a történetírás és a világnézet összhangját, mert -  mint mondja „aki lemond a világ
nézet tudományos kifejezéséről, megszakítja tudományának az élettel való kapcsolatait, és 
vétkezik a történeti megismerés szabályai ellen”.160 S az egy percig sem kérdéses számára, 
hogy ez a történetírásból eddig hiányzó világnézet a nemzetiszocializmus. Másrészt Baráth 
szerint a történetírás az emberiség és az egyes nemzetek életakaratának kifejezője, igazo- 
lója és eszköze is egyben. így az új korszak magyar történészének ’vállalnia kell Hungária 
területi védelmét’, hogy megfeleljen a Baráth Tibor-i történetírói elvnek, nevezetesen, hogy 
a magyar történetírás ’legyen fajtánk hatalmas érdeklírája’. Ezt a történészi attitűdöt egy 
Treitschke-idézettel teszi szemléletessé, miszerint ’bennem a hazafi ezerszer erősebb, mint 
a professzor’. Követeli továbbá a régi történetírás megújítását az új kornak megfelelő kife
jezésekkel és problémákkal, mint amilyen a tér, a nagytér, az élettér, a történeti táj, a térdi
namika, a népközösség, a sorsközösség, a néptalaj, a kultúrtalaj, a fajiság, a népiség stb. De 
leginkább azért bírálja a régebbi történetírást, mert nem foglalkozott kiemelten a történeti 
tájak geopolitikai helyzetével és az egyes népek faji tulajdonságaival. A történetírásnak tehát 
részt kell vennie abban a munkában, amit az új népi nemzetfogalom megalkotása jelent. De 
mit is jelent a nemzetiszocialista népi nemzet Baráth szerint? „A nemzetiszocialista bölcse
let -  mint írja -  a liberalizmus által sok ezer darabra tört nemzeti életet újra egységbe fogja,

158 Baráth: A z új Magyarország történetírása... I. m. 4. p.
159 Uo. 5. p.
160 Uo. 5-6. p.
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Magyarok egy táborba!
Plakát (OSZK)

ritmusát felfokozza, és hangját hatalmas szimfóniaként érvényesíti Európa új koncertjében. 
Vallja, hogy a nemzet hatalmas szervezetét nemcsak politikai akarat tartja össze, hanem 
elsősorban a nemzet tagjainak megváltoztathatatlan, természettől beléoltott ismérvei: faji 
tulajdonságai, szokásai, nyelve és az ezek köré fonódó mítosz. Akik ebbe a természetes ke
retbe idegenfajiságuknál és idegen mítoszuknál fogva be nem illeszthetők, így elsősorban 
a zsidók, azokat a nemzetiszocialista állam és nemzet kilöki magából. A nemzetiszocialista 
államot és társadalmat a szociális gondolat egészen áthatja, s ezen a vonalon illeszti be nép
közösségébe az új népi nemzetfogalom alapján oda beletartozó és a liberális korban kisza
kadt társadalmi osztályokat, elsősorban a munkásságot és a parasztságot.”161

161 Uo. 9. p.
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Baráth történeti munkáinak -  a német térszemléletnek megfelelően -  középpontjá
ba a faj és tér került, s azt igyekezett bizonyítani, hogy csak a geopolitikai szemlélet lehet 
a magyar nemzetiszocialista gondolkodás és történetírás kiindulópontja. Magyarul annak 
történeti bizonyítása, hogy a Kárpát-medence csak annak magja, azaz az Alföld felől szer
vezhető meg.162 így a magyarságnak történeti hivatásává vált az állam megszervezése, to
vábbá a peremeken elhelyezkedő népek megvédése a ’téridegen imperializmusokkal’ szem
ben.163 „Hivatás szerint -  mint írja -  mi vagyunk tehát a Kárpát-medence született vezére, 
a dunai rend őre, annak európai szervezője. Minden népnek e vezetésben annyi joga van 
részt venni, amennyiben a természet előírását fölismeri és vállalja. A történelem folyamán 
a magyar nép volt az első Kárpát-medencében megtelepült nép, amely a természet paran
csát szellemével felfogta, hivatásának mindenkor tudatában volt, és a medence egységes 
megszervezésére a honfoglalástól máig következetesen törekedett.”164 De mi marad akkor 
a Kárpát-medencében velünk élő nemzetiségeknek? Baráth szerint a horvátok, a rutének, 
a németek, és ’részben a tótok’ is részt vállaltak ebben a hivatástudatban. A szerbek és a ro
mánok azonban nem ismerték fel a Kárpát-medence természeti törvényeit, így ezek a népek 
ebben a térségben ’örökké idegenek maradnak’. Baráth tehát úgy vélte, hogy a magyarság 
katonai erények és politikai tehetség dolgában eszményi magasságban áll itt minden más 
faj fölött’, faji felsőbbségünk, politikai vezető szerepünk tehát a fajbiológia szerint is kétség
bevonhatatlan tény, ennek következtében -  álmodozik tovább Baráth -  a „mi fajtánk erősí
tése egyúttal a többi Kárpát-medencei nép érdeke is”.165 A miértre még csak-csak válaszolt 
Baráth, még ha érvei igen gyenge lábakon állnak is, de azzal már végképp adósunk marad, 
hogy mit is szólnak majd mindehhez velünk élő szomszédaink, a szlovákok, a románok és 
a szerbek, s mi fogja őket arra sarkallni, hogy el is fogadják ezt a magyar faji felsőbbséget. 
S mit szólnánk mi magunk, ha ugyanilyen gyenge lábakon álló érvekkel, például azzal ho
zakodnának elő, hogy az Alföld stratégiai szempontból védhetetlen, s csak a hegyek felől 
védelmezhető, következésképpen a faji felsőbbrendűség őket illeti.

Baráth Tibor hosszú és kényszerű emigrációjában ezeket a kérdéseket nem értékelte újra. 
Pedig egy magára valamit is adó ideológusnak szembe kellett volna néznie a hungarista 
mozgalom múltbeli tehertételeivel: a faji gondolattal, az élettér problematikájával, a német 
érdekek kiszolgálásával, valamint a hazai zsidóság kiirtásában való aktív részvétellel, továb
bá a Szálasi-féle hungarista ideológia következetlenségeivel, de legfőképp a megváltozott 
világhelyzethez kellett volna igazítani a hungarista ideológiát. Ehhez a feladathoz azonban 
sem Málnásinak, sem pedig Baráth Tibornak nem volt elég tehetsége vagy pedig bátorsága. 
Ehelyett Baráth Tibor felfedezte a magyar őstörténetet. S míg a hungarista ideológia -  egy

162 Baráth Tibor: A z országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Kolozsvár, 1943, Ferenc József Tudomány- 
egyetem Történeti Intézete, 23-41. p.

163 Ennek a gondolatnak az illusztrálására lásd összefoglaló munkáit (Magyar történet. Kolozsvár, 1941, Fe
renc József Tudományegyetem Történeti Intézete; A z országépítés filozófiája a Kárpát-medencében. Ko
lozsvár, 1943, Ferenc József Tudományegyetem Történeti Intézete). Ez a szemlélet még emigrációban 
írt munkáiban (A dunai táj államszerkezete francia szemléletben. 1871-1952. Montreál, 1952, Nyugati 
Magyarság; A külföldi magyarság ideológiája. Történetpolitikai tanulmányok. Montreál, 1975, A szerző 
kiadása) is meghatározó.

164 Baráth: Az új Magyarország történetírása... I. m. 12. p.
165 Uo. 12. p.
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maroknyi csoporttól eltekintve -  eltűnt a magyar politikai közgondolkodásból, addig a Ba- 
ráth-féle romantikus őstörténeti elképzelések ma is virágzanak.

Baráth szerint a magyar származású népek őstörténete nem valahol az Urálban, hanem 
a Közel-Keleten kezdődik, továbbá, hogy „az a titokzatos emberfajta, amely történetünk 
hajnalán megalkotta az első magaskultúrát, minden valószínűség szerint szintén magya
rul beszélt”.166 Ez a nép -  egyik munkája szerint -  ’Egyiptom főnépe’, a kus nép volt.167 Ez 
a magyar nyelven beszélő közel-keleti ősnépesség rajokat bocsátott ki a világ minden tája 
felé, s szétáradása helyein mindenütt felvirágzott a magaskultúra (Kréta, Mükéné, dunai 
kultúra, bronzkori civilizáció Olaszország, Franciaország és Nagy-Britannia területén stb.). 
A kus nép magyar voltának ’kétségbevonhatatlan bizonyítékai’ az egyiptomi istennevek 
magyar megfelelői: Úr -  úr, NTR -  nagyúr és nádor, S-T-N, ASEI-TE-NU -  Isten, Ram
ses -  RaMása, Thutmoses -  TudóMása, Osiris -  ősúr, Hathor -  házi úr és így tovább. Egy 
másik írásában Bobula Idával egyetértve amellett érvel, hogy a „a szumír lélek és a szumír 
nyelv fő örökösei a magyar nyelv és a magyar nemzet”.168 Egyik utolsó írásában még ezen 
is túlmegy, amikor azt írja, hogy „a Közel-Kelet régi okmányainak jelentős része magyarul 
készült, és mi ezeket az okmányokat el is tudjuk olvasni”.169 Látszólag tehát nagy utat tett 
meg Baráth az 1941-ben megjelent Magyar történetétől, amelyben még a finnugor rokon
ság mellett érvelt, újabb őstörténeti felfedezéseiig. De csak látszólag, mert újabb történeti 
munkái mögött is ugyanaz a -  hamis -  ideológiai cél húzódik meg, nevezetesen a történet
írónak szolgálni kell bizonyos politikai célokat. Baráth őstörténeti munkáiban ezért cáfolni 
igyekszik azt a megállapítást, hogy műveletlen és barbár betolakodók lennénk Európában. 
Szerinte ugyanis ebből a káros történetszemléletből született meg a ’történelmi Magyar- 
ország feldarabolásának igazoló irata’, s a történész feladata pedig annak bizonyítása, hogy 
a magyar nép őslakos a Kárpát-medencében. S a nemzeti szellemű történészeknek min
den eszközzel ezt kell bizonyítaniuk. Ha kell tényekkel, ha kell mítoszokkal. „A hunga- 
rizmus -  írta 1960-ban a nyilas publicista, Koós Kálmán -  a maga győzhetetlen erejével, 
a nemzet akaratát megtestesítő valóságával a legkritikusabb időpontban, 24 óra alatt el
fújt egy beteg, halálát megérdemelt rendszert. Ha eljön még egyszer az ideje, ismét el fog 
söpörni maga előtt minden akadályt, ugyancsak a nemzet parancsoló akaratából. Múltja 
a magyar történelemé és Európa históriájáé, jövője a magyar jövendőé és Európa sorsáé. 
Aki a hungarizmusban hisz, az a magyarságban hisz. Rajta kívül nincs igazi és teljes cél és 
igazi és tiszta út. Ez az én hitem. Ez a mi hitünk.”170 Ez a szöveg ma már úgy hangzik, mint 
egy paródia ránk maradt nyelvemléke.

‘“ Baráth: A külföldi magyarság ideológiája... I. m. 47. p.
167 Baráth Tibor: Magyar istennevek a régi Egyiptomban. Montreál, 1988, A szerző kiadása, 7. p.
‘“ Baráth Tibor: Tájékoztató az újabb magyar őstörténeti kutatásokról. 2. kiad.: Veszprém, 1989, Turul,

16. p.
169 Baráth Tibor: Őstörténetünk orientalista szemléletben. Montreál, 1988, A szerző kiadása, 21. p.
170 Koós Kálmán: Voltunk, vagyunk, leszünk. Buenos Aires, 1960, Danubio, 339. p.
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< Fővárosi mozgókonyha (OSZK)



„Megkínzott lélekkel szólok utoljára a nemzeti félreismertetés mélységéből. Keresem az utat 
az úttalan sötétségben, hova gonosz számítással igaztalanul letaszítottak. Keresem az éle
tet, és keresem az Igazságot, a nagy, örök igazságot én, akinek meggyilkolták az igazságát. 
Viselem a terhet, bár gyöngék az én vállaim a mártírságra. Egyszerű ember vagyok, aki ka
pott valamicske tehetséget, hogy a földi múlt kusza írásaiból kis dolgokat, apró kis eredmé
nyeket kihámozzon, de nem vagyok méltó arra, hogy egy egész nemzet haragjának nemes 
terhét hordozzam életemen át. Ez a nemzet legjobbjait szokta erkölcsi összeütközéseknek 
kitenni, melyekből csak lelkűk vagy testük sérelmével, lelki egyensúlyok elvesztésével, nem 
egyszer önkezüktől irányított golyó árán kerülhetnek ki. Ez a nemzet legnagyobbjait szokta 
meggyötörni, hogy sírva keresse őket, mikor már nincsenek. Ebben az országban a haza
áruló nevet minden időben a legjobbak szokták viselni súlyos és nemes, szent kereszt gya
nánt erős vállaikon. Én méltatlan vagyok erre a gyötrelemre. Gyönge és fiatal vagyok ilyen 
megpróbáltatásra és ilyen nagy tisztességre.”1 Ezeket a mondatokat a pályáját éppen csak 
elkezdő Szekfű Gyula, a magyar konzervativizmus megújítója, s máig talán legnagyobb 
alakja vetette papírra. Már ezekből a sorokból is kitűnhet, hogy nem egy unalmas, adatait 
szorgosan összegyűjtő kutatóról van szó, hanem egy nagy formátumú történetíróról. Szek
fű Gyula ugyanis már ekkor megérezte, hogy neki a sors igaztalan kritikákból, övön aluli 
ütésekből, személyeskedő rágalmakból és nemtelen támadásokból a szükségesnél bővebben 
juttat majd. Ekkor ugyanis már túlesett a még ma is lenyűgöző hatású munkájának, A szám
űzött Rákóczinak a fogadtatásán, amely után illúziói aligha maradhattak az akkori magyar 
közvélemény szellemi színvonalát és befolyásolhatóságát, továbbá politikusaink, akadémi
kusaink, publicistáink és egyéb toliforgatóink hetéraságát illetően. Ennek a ködevő, légvára
kat építeni szerető magyar közvéleménynek a hangulatát és véleményét pontosan kifejezte 
Radnai Oszkár, aki Szekfű könyvének megjelenése után a következőket írta: „Nekünk nem 
kell ez az igazság. Mi épülésre, nem csüggedésre tanulunk történetet. Rákóczit megismerni 
csak akkor érdemes, ha olyannak emelkedik szemünk elé, amint történettanáraink idáig 
rajzolták képzeletünkbe. [...] Benne nem egy személy, hanem egész fajunknak eszményí
tett fogalma testesült meg. Amikor érte lelkesedtünk, voltaképpen magunkért lelkesedtünk, 
amikor szerettük, a magyart szerettük benne, amikor gyönyörködtünk benne, a magyar faj 
erényeiben gyönyörködtünk, amikor büszkék voltunk reá, nemzeti önérzetünk mosolygott 
önmagára. [... ] Mit nyerek én Szekfű Rákóczijával? Egy kiábrándulással többet. Szegényebb 
lettem hitemben, eszményeimben, érzéseimben.”2 Ebből az idézetből is kitűnhet mekkora 
feladattal kellett megbirkóznia Szekfű Gyulának, hogy a magyar közélet és a magyar a kon
zervativizmus poshadt vizét kissé felrázza, továbbá milyen támadásokra számíthat az, aki 
konzervativizmust a maradisággal vagy éppenséggel a szélsőjobboldallal azonosító magyar

1 Szekfű Gyula: Mit vétettem én? Ki gyalázta Rákóczit? Budapest, 1916, Dick Manó, 125. p.
2Dr. Radnai Oszkár: Rákóczi fejedelem. A Cél, 1914. 390-393. p.
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közvélemény átalakítására törekszik. Szekfű kíméletlen bírálói és rosszindulatú gyalázói 
nem értették meg, hogy 1918-ban a liberális nacionalizmus politikai nemzetre vonatkozó 
elképzelése kártyavárként omlott össze, s bár az októberi forradalom kezdeti időszakában 
talán még volt esély egy demokratikus, republikánus nemzetkoncepció kialakulására, 1919 
elején a radikalizálódó s egyre inkább a bolsevizmus felé rohanó országban ez a lehetőség 
végleg odaveszett. Szekfű tehát a Három nemzedékben és politikai publicisztikájában nem 
kis feladatot vállalt magára: egy új konzervatív -  igaz ellentmondásos, sok sebből vérző, 
illúzióktól sem mentes -  nemzetkoncepció megteremtését, amely az ekkor egyeduralomra 
törő etnikai alapozottságú fajvédő nemzetkoncepcióval felveheti a versenyt.

Szekfű Gyula történetkutatói és történetírói pályája során három kérdéskört tartott igazán 
fontosnak: mindenekelőtt kimondani a tudományos igazságot, vagy pontosabban azt, amit ő 
tudományos igazságnak vélt, tekintet nélkül az elődök feje köré font glóriára, a közvélemény 
értetlenségére és a politikusok érzékenységére. Másodszor hűnek maradni katolikus hitéhez 
és egyházához, ami istenhitet és a vallásos érzésben gyökerező felebaráti szeretet -  szük
ségszerűen mindig tökéletlen -  megvalósítását jelentette. Végül pedig szolgálni népünk, 
nemzetünk, hazánk javát. Ezt a célkitűzést egy Gragger Róbertre emlékező írásában úgy 
fogalmazta meg, hogy legfőbb cél Magyarországon a magyar és a keresztény-európai elemek 
szintézisbe hozása, azaz a ’heves fajszeretet’, valamint a vallási alapokon nyugvó felebaráti 
szeretet, illetve világi vonatkozásban az ennek megfelelő emberszeretet és egyetemes hu
manizmus összhangba hozása. Szekfű Gyula végső soron egy addig Magyarországon nem 
létező, új konzervatív szintézist akart megteremteni. Azt a szintézist tehát, amelyről úgy vélte, 
hogy saját korában még nem valósult meg, de amelynek ő már az 1920-as évek végén hallot
ta a közeledését a ’Psalmus Hungaricus zúgásában és gyermekhangjainak szárnyalásában’, 
de amelyről rövidesen kiderült, hogy nem más az, mint csalóka illúzió.3 Ez a három -  ha 
egymást nem is kizáró, de kétségkívül konfliktusos -  tevékenység (a tudományos igazság 
keresése, a katolikus hit képviselete, végül nemzetszeretet és nemzetszolgálat) számára két
ségkívül harmonikus egységet képezett, függetlenül attól, hogy ezt mennyire sikerült meg
valósítania. Szekfű -  alapvetően szkeptikus, kételkedő alkata és hajlama ellenére -  ugyanis 
bizonyosan hitt abban, hogy a ’lelki erőknek példátlan összpontosítása’, a múlt megértése 
és megbecsülése, a tárgy hűvös és távolságtartó, de mégsem közömbös megközelítése, to
vábbá a pontos, már-már művészi megfogalmazás révén elérheti kitűzött célját. A mai kor 
cinizmusra nevelt, tamáskodó és hitetlen emberei eleve megvalósíthatatlannak nyilvánítják 
e célkitűzést. Bár e korszellem mindenkin mély nyomokat hagyott, de akadnak talán még 
olyanok, akik megértik e szekfűi terv grandiózusságát. Az 1940-es évek végén, az 1950-es 
évek elején betegen, megtörtén, látva hazája pusztulását, egy ’új törökkor’ beköszöntét, már 
ő is tudhatta -  bár forrásaink erről alig szólnak hogy az új konzervatív reneszánsz ideája 
a magyar középosztály példátlan elzüllése és összeroskadása, majd a kommunista moloch 
mindent elsöprő lendülete és ostobasága miatt egy időre vagy talán örökre elveszett. S a szo
morú vég vajon teljesen hitelteleníti-e ezt az elsősorban Szekfű, de a két világháború között 
más konzervatív gondolkodók által is támogatott magyar nemzetkoncepciót?

3 Szekfű Gyula: Gragger Róbert művelődésünk történetében. In Gragger Róbert emlékezete. Budapest, 
1927, Minerva, 31. p.



A KONZERVATÍV NEMZETESZME * 2 9 3

Revizionista plakát 
az 1920-as évekből

(OSZK)

Szekfű Gyulát egyik kései méltatója a múlt prófétájának nevezte. S valóban, aligha akad 
pontosabb jelző, ami ilyen tökéletesen visszaadná életművének lényegét, nevezetesen egy
felől a múlt tiszteletére való törekvést, valamint a valóság hiteles, lehetőleg illúziók nélkü
li leírásának igényét, másfelől valamiféle prófétai hajlamot. E két tulajdonság és szándék 
Szekfű Gyulában egyszerre volt jelen, s nem egyszerű historiográfiai feladat a különböző 
színű fonalakat szétszálazni. Történetkutatói és történetírói munkáságának -  ezek a közvé
lekedéssel ellentétben korántsem azonos tevékenységek -  lényege paradox módon egyfajta 
lázadás (s ez már önmagában mutatja azt a csapdát, amibe kényszerűen mindenki bele
sétál, aki az ostoba, maradi magyar ókonzervativizmus és jobboldal megújításán munkál
kodik, vagy csak arról álmodozik). Lázadás egyrészt egy modern polgári történetszemlélet
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Horthy Miklóst Bódy Tivadar polgármester köszönti. 1919. november 16. (FSZEK)

nevében a régi, megcsontosodott történeti látásmód ellen, amelyet az egyszerűség kedvé
ért kurucos-rendiesnek nevezhetünk. Másrészt tiltakozás az uralkodó liberális korszellem 
és közéleti viszonyok ellen egy reformkonzervatív gondolkodásmód és ideológiai alapállás 
nevében. De lehet-e konzervatív szintézist teremteni alapvetően lázadói kiindulópontból és 
beállítottságból? S lehet e valaki egyfelől a történeti igazságot kereső kutató, másfelől kon
zervatív reformer, egy meghatározott történeti korszak ideológusa, aki a rankei hagyomá
nyokat követve azt gondolja, hogy a tudósnak kötelessége nagy nemzetpolitikai kérdésekben 
nemzetének útmutatást adni?4 Ezek a Szekfű-életmű, s egyben a magyar konzervativizmus 
történetének igazi nagy kérdései.

A ma már köteteket megtöltő Szekfű-irodalomban minduntalan felvetődik a kérdés, 
hogy vajon van-e állandóság munkásságában, a kontinuus vagy éppenséggel a diszkontinuus 
elemek az erősebbek történetírói pályáján, vagy vulgárisabban megfogalmazva: egy politi
kai szélkakassal, egy tehetséges, de cinikus, s minden rendszert hűen kiszolgáló figurával 
van-e dolgunk vagy egy elveihez végig hűséges, de a mindenkori politikának -  ez ugyanis 
vitathatatlan -  gesztusokat tevő gondolkodóval állunk-e szemben? Szekfű Gyula életműve 
véleményem szerint két egymástól jól elkülönülő részre bomlik, amelyek semmilyen ke
retben vagy megközelítésben sem hozhatók közös nevezőre. Az első, amely a pályakezdés
től az 1930-as évek legvégéig, az 1940-es évek elejéig tart, egy nagyszabású kísérlet a m o
dern magyar konzervativizmus megteremtésére. S bár ez alatt a majd négy évtized alatt is

“Szekfű Gyula: Történetpolitikai tanulmányok. Budapest, 1924, Magyar Irodalmi Társaság, 7-10. p.
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megfigyelhetünk valamelyes hangsúlyeltolódásokat, s a trianoni sokk következményeként 
előállt bizonyos módosulásokat, mégis ebben a korszakban az állandóság a meghatározó. 
Az ekkor keletkezett művekben kísérlet történik ugyanis egy polgári, reformkonzervatív 
ideológia és nemzetkoncepció kialakítására, s a konzervativizmus hagyományos eszköztá
rához tartozó elemek kifejtésére (a hagyományos függetlenségi és 48-as szemlélet elutasí
tása, forradalomellenesség, liberalizmuskritika, antropológiai pesszimizmus, a demokra
tikus berendezkedés kritikája, a középosztályok szerepének hangsúlyozása, a mindenkori 
nagyhatalmi adottságok elfogadása, az állami szerep nagyra értékelése, a történelmi tudat 
és nemzeti hagyományok előtérbe állítása, a keresztény hagyományok követése stb.). Az 
1930-as évek legvégén, az 1940-es évek elején -  tehát évekkel a hazánkat megszálló német 
és szovjet csapatok érkezése előtt -  Szekfű publicisztikájában egy nagyon határozott vál
tásnak lehetünk a szemtanúi. Ezekben az írásokban világosan megjelenik, s a múló idővel 
egyre határozottabbá válik egy rendszer- és középosztály-kritika, s egy végletesen pesszi
mista hang a két világháború közötti politikai-társadalmi-kulturális rendszer megváltoz- 
tathatatlanságát illetően. S innen már csak egy lépés -  de mekkora lépés! -  az új, a vörös 
isten’ óvatos köszöntése, s egy, az életműben addig elképzelhetetlen elem felbukkanása: 
a magánvélemény (uj törökkor’) és a nyilvánosságnak szánt üzenet (a hatalmi realitások 
elfogadása, berendezkedés az új viszonyok között, gesztusok a politikai hatalomnak) kö
zötti űr folyamatos jelenléte. Megítélésem szerint ekkor már Szekfű világosan látta, hogy 
a magyar politikai elittől és a középosztálytól semmit sem várhat, ez az osztály szétesett, 
szétrothadt, s Magyarország külpolitikai lehetőségei is egyre szűkebbek, s a magyarság 
számára már csak a túlélés, a fennmaradás a tét, ugyanúgy, mint Szapolyai János korában, 
azzal a nem jelentéktelen különbséggel, hogy nem létezik a Habsburgok uralta Észak-Ma
gyarország, s még az üllő és kalapács közé szorult, de valamelyes politikai játéktérrel ren
delkező Erdély sem. így a Szekfű által megálmodott, s egy életen keresztül építgetett-fol- 
dozgatott reformkonzervativizmus súlyos -  ha nem halálos -  sebeket kapott. A magyar 
konzervativizmus szélsőjobboldali harakirije (a középosztály kasztosodása és jelentős réte
geinek ideológiai radikalizálódása; az etatizmus, Hóman kifejezésével a szellemi tervgaz
dálkodás’ eszméjének kritikátlan elfogadása; határozott elmozdulás a hivatásrendiség felé; 
végül a polgári jogegyenlőség eszméjének feladása Telekinél és másoknál stb.) után Szekfű 
Gyula, a mérsékelt jobboldal egyik fő ideológusa mintegy beismerte vereségét, s jobb híján 
letette a fegyvert a baloldal előtt, sőt egy szélsőbaloldali, diktatórikus, embertelen rendszer 
óvatos, de egyértelmű támogatójává lett. Ebben a fegyverletételben azonban -  s ez Szekfű 
mentségére szolgál -  már legalább annyi szerepet játszott a kiszolgáltatottság, a betegség, 
a kényszer, valamint Magyarország kényszerpályára kerülésének felismerése, mint az ön
kéntesség, az igazodni vágyás és a hatalom elvtelen kiszolgálása. Az igazi kérdés -  mint 
minden nagy történelmi kérdés -  persze alapvetően megválaszolhatatlan, s így szól: az 
adott politikai viszonyok között feltétlenül farkasbőrbe kellett-e bújni a túlélés érdekében, 
mint ahogy azt Szekfű Gyula tette, követni az ahogy lehet -  szükségszerűen kis kompro
misszumokkal és megalkuvásokkal teli -  útját, vagy maradt-e még egy keskeny járható ös
vény, mint ahogy azt a Kisgazdapárt legjobbjai gondolták? S ha nem maradt, akkor vajon 
mi a teendő: az emigráció, az alámerülés vagy a nyílt ellenállás?

Szekfű Gyula történészi és ideológusi pályájának kezdetétől törekedett tehát a magyar 
konzervativizmus megújítására, az általa igaznak vélt konzervatív elvek kifejtésére és nép-
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Rákosi Szidi színésznő és növendékei a magyar hadifogolymentő akcióban. 1920-as évek (fszek)

szerűsítésére. Ez a szándék azonban csak részben volt tudatos, általában reflektálatlan és 
ösztönös maradt. Ennek megfelelően ezeket az elveket -  történetelméleti nézeteihez hason
lóan -  szisztematikusan és módszeresen nem fejtette ki soha. Szekfű ugyanis -  mint álta
lában a konzervatív ideológusok -  egyrészt óvakodott ideológiai elgondolásait rendszerbe 
foglalni. Másrészt -  s ez is konzervatív illúzió -  úgy vélte, hogy ha megszabadul az előző 
nemzedék megannyi gondolati előfeltételétől (individualizmus, liberalizmus, forradalmi 
idea stb.), akkor ezzel -  Ranke elveit követve -  ő is elmondhatja a magyar történetet úgy, 
’ahogy az valóban megtörtént’. A reformizmus, a forradalomellenesség, az antiliberalizmus 
azonban -  szemben Szekfű meggyőződésével -  legalább annyira történeti és ideológiai elő
feltevések, mint az ezekkel ellenkező alapelvek.

Szekfű munkáiban ennek megfelelően fontos szerepet kapott az elődök, azaz a XIX. 
századi konzervatív mozgalmak, ideológiák és személyek újraértékelése. Ennek az átér
tékelésnek központi figurája kétségkívül Széchenyi István volt. Bár Széchenyiről alkotott 
képe és felfogása változott valamelyest az idők folyamán, központi szerepét történetfelfo
gásában -  Szent István mellett -  végig megőrizte.5 Szekfű egyfelől sajátos és -  minden kö

5 „A magyar nemzeti államiság történetében -  írja -  Széchenyi alakjával egyedül Szent Istváné mérkőz- 
hetik.” Szekfű: A magyar állam életrajza. Budapest, 1918, Dick Manó, 177. p. (2. kiad.: 1924.) Széchenyi 
kétségkívül az egész reformkonzervatív tábor kulcsfigurájává vált. Lásd például Bethlen István gróf be
szédei és írásai. 1. köt. Budapest, 1933, Genius, 6-7. p.
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vetkezetlensége ellenére -  izgalmas Széchenyi-képet alkotott. Másfelől vitathatatlan, hogy 
ez az ábrázolás jelentős mértékben ideologikus jellegű, azaz az ellentmondásos Széche
nyi Istvánból egy ideális alakot faragott, változatos és gazdag életművéből ugyanis azokat 
a tagadhatatlanul meglévő reformkonzervatív elemeket (a nemzeti hibák kiküszöbölése, 
a kossuthi radikalizmus elutasítása stb.) emelte ki, amelyekre építhetőnek tűnk egy új, kon
zervatív gondolatrendszer. Ezeknek a reformkonzervatív elemeknek a kiemelése Széchenyi 
liberális konzervatív gondolatvilágából nem teljesen ahistorikus, de bizonyosan egyoldalú 
eljárás. A hangsúlyosan kiemelt ideológiai komponensek így legalább annyira jellemzik 
Szekfű gondolkodását, mint Széchenyiét. Szekfű maga mondja, hogy a Széchenyi-kutatás- 
ban nem tett ’hatalmas fölfödözéseket’, célja sokkal inkább az volt, hogy vigaszt nyújtson, 
és útmutatást adjon a magyar nép keserű korszakában, „minőt századok óta nem rótt ránk 
a Magyar Balsors.”6 Ebben az esetben tehát nem egyszerű történeti kutakodásról, hanem 
sokkal inkább elveknek, ’szinte emberfeletti pusztulátumoknak’ megvalósítási szándékáról 
van szó. „A magyar nemzetiség -  írja egyik Széchenyiről szóló tanulmányában -  tehát nem 
egyéb, mint magyaros formában megjelenő erkölcsös élet, a keresztény erkölcsnek meg
valósítása, tényékké átöntése a társadalmi és állami élet minden terén.”7 Ezt a követelményt 
Szekfű szerint éppen Széchenyi tudta a leginkább megközelíteni, mivel reformtevékenysége 
nemzeti küldetéssé magasodott. S erre a szakadatlan nemzetreformátori munkára éppen 
vallásos hite sarkallta. Aligha kell mondanunk, hogy ha ilyen, már-már elérhetetlen célok 
és normatív elvek alapján határozzuk meg a magyar nemzet fogalmát, akkor ezzel egyúttal 
kizárjuk a nemzetből a többséget, azokat tudniillik, akik nem tudnak megfelelni ezeknek 
a posztulátumoknak.

Szekfű számára Széchenyi tehát nem egyszerűen egy magyar történeti alak volt, hanem 
sokkal inkább saját konzervatív nézeteinek megszemélyesítője, továbbá az egész nemzet ’er
kölcsi energiájának, önfegyelmének és lelkiismeretének megtestesülése’, akinek tervei sze
rint „Magyarország saját erejéből, rázkódtatások nélkül megújhodott volna nehány évtized 
leforgása alatt.”8 Szekfűnek, mint ideológusnak azért fontos ez utóbbi megállapítás, mert 
célja egyrészt a konzervatív elvek magasabbrendűségének bizonyítása, másrészt Széche
nyi -  módszertani szempontból megengedhetetlen -  elhatárolása a korszak liberálisaitól. 
S ezért szükséges kijelentenie, hogy Széchenyi „nem volt híve sem a szabadság, sem az 
egyenlőség és testvériség elvont ideáinak, politikai működése ezektől tökéletes független
ségben folyt le.”9 Széchenyi -  mondja Szekfű -  a ’nagy parlag’ metaforából bontja ki reform
konzervatív gondolatrendszerét. Nevezetesen abból a megállapításból, miszerint Magyaror
szág egy műveletlen parlag, ahol a magyarság valódi nemzeti nagysága nem bontakozhat ki, 
ahol igazi nemzeti becsületről nem beszélhetünk, s végül -  s Széchenyi számára ez az igazán 
lényeges fölismerés -  ahol földi létünk üdvét nem találhatjuk meg. A feladat tehát minde
nekelőtt a valóság megismerése, a nemzeti önismeret, azaz az elmaradott, parlagi helyzet

6Szekfű Gyula: Széchenyi igéi. Budapest, 1921, Pallas, 3. p.
7 Uo. 8. p. Ennek a gondolatnak részletes kifejtését lásd még Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána 
következik. 5. kiad. Budapest, 1938, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 44-49. p.

8 Szekíu: A magyar állam... 1. kiad. I. m. 178. és 183. p. Ehhez a gondolathoz lásd még Szekfű Gyula: Gróf 
Széchenyi István. In uő szerk.: A mai Széchenyi. Budapest, 1935, Révai, 5-28. p.

9Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 14. p.
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tudatosítása, ezt követően pedig a magyar parlag ’munka alá vétele’. Szekfű -  Széchenyivel 
egyetértve -  úgy látta, hogy reális önismeret nélkül minden honszeretet és hazafiság csak 
önámítás, talmi csillogás, továbbá alapvető hazugságon és ingatag alapokon áll.10

Ezzel a valósággal áll szemben Széchenyinél a Magyar Erény megvalósítása. E posztulá- 
tum kívánalmának -  véli Szekfíí -  két sarokköve van: a nemzetiségés a közértelmesség. Nem
zetiség alatt -  mai kifejezéssel -  a magyar nemzeti tudat kialakítása, míg közértelmesség 
alatt nem egyszerűen csak a racionális gondolkozás, hanem az ember egész erkölcsi lényé
nek kiművelése értendő. Széchenyi bár lényeges pontokon túllépett a rendi nacionalizmus 
elképzelésein, annak nemzeti tartalmát nem utasította el. A keresztény és természetjogi 
alapelvekből kiinduló kritikája, amelyet a rendi társadalom felett gyakorolt, továbbá a gaz
dasági és társadalmi reformok mind-mind csupán egyetlen célt szolgáltak: egy új magyar 
nemzetkoncepció megszületését.11 E cél megvalósulását leginkább a magyarság tévelygé
sei, nemzeti hibái, ősi bűnei (először is a hiúság és ennek következményei: az önhittség, 
önáltatás, öncsalás; másodszor a hirtelen fellobbanó lelkesedés, a szalmaláng, harmadszor 
a közrestség; végül pedig az irigység és ennek rokonai, a pártviszály és uralomvágy) akadá
lyozzák. Mindebből következik, hogy az a helyes politika, amely le akar számolni a nemzeti 
hibákkal, s nem az, amely a szenvedélyeket felkorbácsolja, továbbá a szenvedélyek által irá
nyított köznek hízeleg, s így olcsó népszerűségre törekszik. Lehetőleg kerülni kell azoknak 
a kérdéseknek (bizonyos közjogi problémák, mindenekelőtt Magyarországnak Ausztriához 
való viszonya) a felvetését, amelyek a káros szenvedélyeket felizzítják, s ha ezek az ügyek 
végképp nem kerülhetőek el, akkor is ki kell ragadni őket a szenvedélyek köréből, s alávetni 
a józan ész szempontjainak.12 Széchenyi az általa megoldhatatlannak vélt közjogi kérdések 
helyébe az erkölcsi emelkedést és az anyagi jólétet helyezte, s ezzel -  mondja Szekfű -  ’egy 
időre megszabadítá a nemzetet a kuruc-labanc átoktól’. Jól látható tehát, hogy Szekfű egy
részt időtleníti Széchenyi elképzeléseit (nincsenek merev dogmái; ruganyos életbölcsesség 
árad belőle; hozzásimul a világ változó körülményeihez; gondolkodása gyökeresen eltér 
elsősorban a liberálisok, de még a korabeli konzervatívok nézeteitől is stb.), másrészt saját 
nézeteihez és célkitűzéseihez közelíti azokat, végül pedig Széchenyi politikai-társadalmi 
posztulátumaiban a keresztény erkölcsiség meghatározó voltát mutatja ki. „Az ő elméle
te -  mint írja -  az egyetlen keresztény-magyar társadalmi és államfelfogás. Az ő élete és 
munkája az egyetlen, a példátlan keresztény-magyar államférfiú élete és munkája.”13

10 A gondolat kifejtését lásd Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 15. p.
11 Ennek a gondolatnak részletes kifejtését lásd Hóman Bálint -  Szekfű Gyula: Magyar történet. 7. kiad. 

5. köt. Budapest, 1943, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 272-273. p.
12Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 31. p.
13 Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 57. p. Széchenyi keresztény indíttatásáról és nézeteiről lásd 

még Hóman-Szekfű: Magyar történet... I. m. 5. köt. 258-260. p. és Szekfű Gyula: Rövid magyar törté
net. 1606-1939. Budapest, 2002, Osiris, 295-297. p. Szekfű 1935-ben írt munkája (Szekfű Gyula: Gróf 
Széchenyi István... I. m. 26-28. p.) jól mutatja, hogy mennyire a saját, s nem Széchenyi nézeteiről van 
szó. Az Előszóban Szekfű ugyanis felsorolja, hogy mit tartana Széchenyi 1935-ben (!) a magyar politika 
alfájának és ómegájának (a hazai nem magyar kisebbségek és a leszakadt magyarság, valamint a szom
széd államok figyelemmel kísérése; óvatos és illúziómentes politika a túlhatalmas államokkal, tehát 
Németországgal és Oroszországgal szemben; a mindenható etatizmus és totalitás elutasítása, tiltakozás 
a demokrácia erőszakos megsemmisítése ellen stb.).
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Szekfű a Széchenyi utáni konzervatív gondolkodók közül leginkább Kemény Zsig- 
mondot szerette, őt azonban nem tartotta politikai szempontból elég potensnek. Sennyei 
Pál érdemeként azt említi, hogy a doktriner liberalizmus helyett pozitív reformpolitikát 
sürgetett, de hibáztatja amiatt, hogy konzervatív politikáját még a köznemességre sem 
terjesztette ki, mivel túlzottan féltette az arisztokrácia uralmát.14 A századfordulót meg
előző évtizedekben Szekfű szerint csak néhányan (Gyulai Pál, Arany László és Asbóth 
János) fordultak szembe a liberális közhangulattal, valamint a kapitalista és a soviniszta 
szellemmel. Szekfű a felsoroltak közül mindenekelőtt Gyulai Pált becsülte, elsősorban 
amiatt, hogy ’felemelte szavát a nemzeti elbizakodottság, a szájas hazafiság ellen, továb
bá ’méltányos honszeretet, az önkritika és a tömegekkel szembeszálló bátorság’ jellemez
te.15 Az ő haláluk után azonban Szekfű szerint nem volt olyan magyar gondolkodó, aki 
szembe mert volna szállni a formális hazafiság szellemével, valamint az állami és nem
zeti illúziókkal. S ahogy nem sikerült szellemi, intellektuális téren a konzervatív áttörés, 
úgy a konzervatívnak tekinthető társadalmi-politikai mozgalmak és pártok (Istóczy-féle 
Antiszemita Párt, gróf Zichy Nándor vezette Katholikus Néppárt, gróf Zselénszky Róbert 
agrárkonzervatív mozgalma) is kudarcot vallottak, következésképpen a magyar politikai 
megosztottságot továbbra is függetlenségi-kiegyezéspárti, s nem a modernebb konzerva
tív-liberális törésvonal jellemezte.16

A szekfűi konzervatív ideológia központi eleme a magyar liberalizmus és kapitaliz
mus bírálata. A liberalizmussal és a kapitalizmussal szemben ugyanis egyrészt konzerva
tív alapokon álló elvi kritikát gyakorolt (a liberalizmus forradalmi és racionalista eredete, 
formalisztikus gondolkodása és antiklerikalizmusa, ’papíros-alkotmányok’ létrehozása, 
mindenféle tekintély lerombolása, társadalmi néposztályok gazdasági ellehetetlenítése, 
az etnikai összetartozás tudatának lebecsülése, a radikális irányzatok feltartóztatásának 
elmulasztása stb.), másrészt úgy vélte, hogy saját korában, tehát a századfordulót követő 
időben már mindkettő a múlt öröksége, amelyet a modern korban szükségszerűen válta
nak fel majd új elvek (a szabadság korlátozása, állami beavatkozás stb.). A XX. század leg
fontosabb fejleményének -  kissé félreértve ezzel a helyzetet -  azt tartotta, hogy minden
ki kénytelen a szabadságát valamelyest korlátozni, igy a XIX. század uralkodó ideájának, 
a Szabadságnak és az Észnek a helyét ebben a században a Jog és a Méltányosság foglalja 
majd el. Egy Kossuthról szóló tanulmányában például azt fejtegette, hogy Trianon után 
a kossuthi koncepció egyik eleme, az állami önrendelkezés megvalósult, a másik, a szabad
ságjogokon alapuló politikai és gazdasági rendszer pedig már a múlté.17 A kapitalizmussal 
és a liberalizmussal szemben azonban nem kíméletlen, kicsinyes és szűk látókörű bírálatról 
van szó, hiszen még a leginkább antiliberális munkájában, a Három nemzedékben is méltá
nyolta ezen eszme és társadalmi-gazdasági gyakorlat bizonyos eredményeit (humanizmus; 
egyéni, társadalmi és politikai szabadságjogok megadása; a nemzeti törekvések támoga
tása; gyors gazdasági növekedés stb.). Sőt Concha Győző kritikájának hatására még azt is

14Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 237-238. p.
15 Uo. 260. p.
16 A konzervatív agrárérdekekről lásd Szekfű Gyula: Gróf Zelenski Róbert emlékiratai. Napkelet, 1929. 

142-144. p.
17 Szekfű Gyula: Kossuth. Magyar Szemle, 1927. 1. köt. 295. p.
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elismerte, hogy a liberális és konzervatív elveknek egy egészséges társadalomban egymást 
kiegészítő szerepük lehet.18 E két megszorítás ellenére vitathatatlan azonban, hogy Szekfű 
a magyarság hanyatlását végső soron a liberalizmus térhódításával hozta összefüggésbe, 
s ebben minden bizonnyal óriásit tévedett, alaposan félrerajzolva ezzel XIX. századi törté
nelmünk lényegét. Gondolatmenetének lényege, hogy a magyarság letért arról a Széchenyi 
kijelölte reformpályáról, s liberális ábrándokat kezdett kergetni, azaz Széchenyi -  fentiekben 
jellemzett -  nemzetépítő programja helyébe az első liberális nemzedék a Szabadságot és az 
Észt mint az emberi dolgok mindenható elveit tette. Még Tisza Istvánnak -  akit egyébként 
a liberális nemzedékből a legtöbbre becsült, s akit bizonyos szempontból a magyar állam 
megmentőjének tartott -  is azt vetette a szemére, hogy történelmi mulasztást követett el 
azzal, hogy követve ’formalisztikus’ liberális elveit nem gyógyította eléggé nemzeti és tár
sadalmi bajainkat.19

Melyek voltak Szekfű Gyula legfontosabb fenntartásai a liberalizmussal és a kapitaliz
mussal szemben? Mindenekelőtt azt volt kénytelen megállapítani, hogy a liberális demok
rata állam egyenlőségeszménye és az állami beavatkozás elutasítása az emberi történelem
ben katasztrofális következményekkel jártak. Megkezdődött ugyanis „a liberális alkotmány 
értelmében egyenlősített emberek közt a darwini harc a létért, melyet divatos gondolkodók 
sokáig egészségesnek hirdettek, azon feltevésben, hogy az emberek egyéni harcából is az 
erősek, a szépek és a nagyra hivatottak kerülnek ki győztesen, s a betegek, hasznavehetet
lenek pusztulnak el, akárcsak az állatfajok küzdelmében”.20 Az egyenlők harcából -  mondja 
Szekfű -  az egyenlőtlenek élet-halál harca lett. A bellum omnium contra omnes gyakorlata 
Magyarországon pedig azt eredményezte, hogy elpusztult a nemesség és a városi polgárság 
nagy része, anélkül hogy a folyamatból a jobbágyság bármiféle előnyt tudott volna ková
csolni. A folyamat nyertesei ugyanis nem a középrétegekből vagy az alsóbb osztályokból, 
hanem a korábbi abszolutizmustól megkímélt nagybirtokosság, valamint a privilégiumokat 
élvező zsidóság köréből kerültek ki.

Bírálta Szekfű a liberalizmust azért is, mert a tradíció helyébe a racionális Ész által konst
ruált intézményeket és alkotmányokat tette. „Nemzeti kultúrát -  mondja például Széche
nyivel foglalkozó írásainak egyikében -  pedig egyes-egyedül azon szálak fölhasználásával 
szőhetünk, melyek fajunkat és népünket őseivel, a korábbi magyar társadalmakkal és azok 
reprezentáns képviselőivel összekötik.”21 A liberalizmus egész kultúráját -  konzervatív men
talitásának megfelelően -  túlságosan művinek, mesterségesnek tartotta, amelynek megszűnt 
az élő kapcsolata a nemzeti múlttal.

Magyarország sorsa szempontjából azonban nem is ezeket tekintette Szekfű a legtra- 
gikusabbnak. Sokkal inkább azt a tényt, hogy a magyar liberálisok -  mindenekelőtt Kos
suth -  két olyan kérdést állítottak a magyar politika középpontjába, amelyeket Széchenyi

18 Szekfű: Három nemzedék... 2. kiad. I. m. 15-18. p. Ugyanakkor azt veti Concha szemére, hogy a magyar 
liberálisok sokkal inkább a konzervativizmus kiirtására törekedtek, mintsem komplementer elvként való 
elismerésére.

19Szekfű Tisza-képéhez lásd Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 366-381. p.; Szekfű Gyula: Tisza 
levelei. Napkelet, 1926. 862-864. p.; Hóman-Szekfű: Magyar történet... 5. köt. I. m. passim, kül. 598-
600. p.

20 Szekfű Gúla: Állam- és nemzetfenntartás. In uő: Történetpolitikai... I. m. 15. p.
21 Szekfű: Széchenyi igéi... I. m. 10. p.
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éppenséggel elkerülni akart, nevezetesen a nemzetiségi és a közjogi kérdést. Szekfű szerint 
a török pusztítás miatt soknemzetiségűvé vált Magyarországon a rendi korszakban a nem 
magyar népek még békességben éltek velünk.22 Az első liberális nemzedék azonban -  nem 
hallgatva Széchenyi figyelmeztetésére -  tönkretette ennek a békés együttélésnek az alapjait. 
Bár Szekfű elismerte, hogy liberálisaink nehéz döntés előtt álltak. Dilemmájukat a követ
kezőképpen fogalmazza meg: „A földet őseik szerezték meg, rajta a magyar államot ők ala
pították és védelmezték vérük hullásával tatár-török-német ellen. E területen évszázadok 
óta magyar kultúra élt, minden név, mely az idők ködén át még kibetűzhető, magyar volt és 
magyarnak vallotta magát. Az állam latin öltözetben is magyar, egész szervezetében magyar 
vér lüktet, s most az ő feladatuk, az unokák átkos munkája legyen a liberális elv keresztül
vitelével a múltat megszakítani, s az országot kivenni saját fajtájuk kezéből. És ez a sors érje 
éppen azon nemzedéket, mely saját javát, emberileg érthető önzését félretéve síkraszáll az 
elnyomottakért, s emberi jogokat hozva, magához öleli lelkes öleléssel, nemzeti különbség 
nélkül az ország minden lakosát!”23 Ezt az áldozatot -  mondja Szekfű -  Kossuthék nem 
tudták meghozni, s a liberalizmus és nemzetiség konfliktusában az előbbi győzedelmeske
dett. Jóhiszeműen, de naiv módon azt hitték, hogy a politikai szabadságjogok megadása 
kárpótolja a nemzetiségeket a magyarnak, mint közigazgatási és oktatási nyelvnek a kötele
zővé tételéért. Ezt az elképzelést Szekfű a liberalizmus primitív racionalista téveszméjének, 
valamint a Szabadság és Ész ideái csodálatos túlbecsülésének’ tartotta. A liberális nemze
dék mentségeként azt hozza föl, hogy bár a nemzetiségi probléma valóban ’nyílt seb volt 
a nemzet testén, de a liberalizmus máshol sem oldotta meg a kérdést, s a méltányosságot 
nem lehet elvitatni a nemzedék legjobbjaitól, még ha nem is követték Széchenyi és Deák 
reálisabb politikáját. A közjogi, valamint a vallási és egyházi kérdések állandó feszegeié - 
sét (például a papi javak lefoglalásának felvetése, a katolikus dogmák megtámadása stb.) 
is a radikalizmusra hajló magyar liberalizmus számlájára írta. 1848-49-ben pedig -  idéz
ve ezzel Kemény Zsigmondot -  a nemzet gondolkodás helyett inkább erezett’, s követte 
Kossuth Lajost, így szükségszerűen következett be a tragédia. Ezt a történelmi hibát csak 
Deák bölcs alkotása a kiegyezés hozta valamennyire helyre, amelyet Szekfű négyszáz éves 
közjogi történetünk tetőpontjának, valamint az állami függetlenség reális és biztos táma
szának tartott. Sőt azt állította, hogy Széchenyi lelkesen csatlakozott volna a kiegyezéshez, 
s Andrássyhoz hasonlóan követelte volna, hogy az alaptörvény ’változatlan és meg nem 
másítható legyen’.24 A kiegyezés történelmi jelentőségét szerinte a ’nőies idegrendszerű’ 
Kossuth nem értette meg, és ’ellenállhatatlan ékesszólással és zseniális felelőtlenséggel’ 
folyamatosan támadta. A magyar politikai élet tehát nem a reális problémák mentén, ha
nem ennek a közjogi álkérdésnek mentén szakadt ketté, s az illuzionizmusra hajló magyar 
közvélemény inkább az utópisztikus célokat kergető függetlenségi politikusokat követte és 
támogatta, mintsem a politikai realistákat. A kiegyezést viszont ebben a közhangulatban 
is fenn kellett tartani, s ez a tény okozta a kiegyezési korszak legfőbb politikai betegségeit: 
az állandósult korrupciót, a megvesztegetéseket, a protekciós rendszert és a sorozatos vá
lasztási visszaéléseket. De az is az igazsághoz tartozik, hogy Szekfű olyan elődökre is hi

22 A gondolatmenetet lásd Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 108-123. p.
23 Uo. 110. p.
24 Uo. 202. p.
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vatkozott -  például Zichyre és Istóczyra akik aligha tekinthetők egy értékkonzervatív 
ideológia számára pozitív személyeknek.

Szekfű a magyarországi kapitalizmussal szemben is alapvető kételyeket fogalmazott 
meg. Mindenekelőtt úgy látta, hogy a -  parlamentarizmushoz hasonlóan -  kapitalizmus is 
átmeneti történelmi kategória. Továbbá Magyarországon ezt a gazdasági rendszert a rendi 
alkotmány és birtokjog megszüntetése után mindenfajta előkészület nélkül vezették be. 
Azaz hazánkban a rendi és a polgári társadalmak között nem volt olyan átmeneti időszak, 
mint Nyugat-Európában, ahol is a merkantilista elveket valló abszolutizmus felkészítette 
a társadalmakat a várható következményekre. Az addig ’harcos és jogász magyar nemzet’ 
nem vált iparos és kereskedő nemzetté. Ennek eredményeképpen a nemzetfenntartó magyar 
nemesi birtokos osztály jelentősen meggyengült, s nem tudott kialakulni egy nyugat-euró
paihoz hasonló nemzet- és kultúrafenntartó jómódú polgári középosztály sem. A nemzeti 
kultúra ápolása így a gazdaságilag gyenge osztályok, mindenekelőtt a volt kisnemesek és az 
intelligencia sarjaira hárult. Az ipari és a kereskedelmi pályákat a magyar köznemesi réteg 
helyett -  ezen társadalmi osztályok Szekfű által is kárhoztatott mentalitása miatt -  a hazai 
zsidóság foglalta el, s ennek hosszú távon tragikus gazdasági, politikai és kulturális követ
kezményei lettek a későbbiekben. Szekfű azért is kárhoztatja a szabad versenyes kapitaliz
must, mert ennek a kíméletlen gazdasági szisztémának a ’bűnös gondatlansága és szűk
keblű önzése’ a szocializmus karjaiba kergette az ipari munkásokat, azaz kiszolgáltatta őket 
a keresztényellenes és forradalmi mozgalmaknak.

Szekfű -  liberalizmus- és kapitalizmuskritikája mellett -  egyértelmű elutasítással és 
mély ellenszenvvel tekintett a forradalmakra. A revolúciókkal szemben előnyben részesítet
te -  Széchenyi szavaival -  a szelíd és konvulzió nélküli reformációt’. A forradalmat nem szép 
és kívánatos dolognak, hanem éppen ellenkezőleg, olyan krízisnek tekintette, amely minden 
beteg társadalomban szükségszerűen bekövetkezik, s minden egyes alkalommal ugyanazo
kat a tüneteket mutatja.25 A liberális történetírókat -  mindenekelőtt Michelet-t -  azért hi
báztatta, mert a francia forradalom „mégoly alacsony rangú alakjaiban és tetteiben is képes 
volt humanisztikumot keresni és találni”.26 A szocialista és kommunista történetírókat pedig 
azért, mert a forradalmakban semmi mást nem láttak, mint saját ideológiai előfutáraikat, 
s így a forradalmak történetét mindig éppen aktuális politikai koncepcióik szerint írták 
meg. Annak ellenére, hogy Szekfű -  enyhén szólva -  nem kedvelte a forradalmakat, mint 
historikus mégis különös kedvvel írta le történetüket. A Három nemzedék első kiadásának 
bevezetőjében néhány bekezdésben pontosan és ritka láttató erővel vázolja fel a forradal
mak természetrajzát. A meglévő rend tagadását, a forradalmi hangulat kialakulását, azt 
a folyamatot tehát, amely során már senki sem hallgat a józan észre, s a lelkeket az ideális 
önáltatás és beteges képzelgés keríti hatalmába. Majd ezt a fázist követi az ünnepek és zász
lók periódusa, amikor is megtörténik a lelkek felszabadulása. Ezek után szabály szerint kö
vetkezik a krízis előidézőinek, az idealista forradalmároknak, e pojácáknak -  mondja némi 
szarkazmussal -  az eltávolítása, s megkezdődik a reális erők küzdelme, amely során ’szélső 
irányt még szélsőbb vált fel’. Végül bekövetkezik a forradalmak zárófejezete: az általános

25Szekfű: Három nemzedék... 1. kiad. I. m. 9-10. p.
26 Szekfű: A politikai történetírás. In uő: Nép, nemzet, állam. Válogatott tanulmányok. Budapest, 2002, Osi

ris 77. p. A továbbiakban: NNÁ.



A KONZERVATÍV NEMZETESZME ■ 3 0 3

Vitéz Horthy Miklós gróf Bethlen István, gróf Berzeviczy Albert, gróf Apponyi Albert, 
báró Wlassics Gyula és József főherceg társaságában. 1931 (mnm tf)

kimerülés és kijózanodás korszaka, amikor is az „emberek fásultan megpihennek, és szí
vesen beleegyeznek mindenbe, mi nekik nyugalmat és oltalmat nyújt”.27

Ennél óvatosabb, de azért egyértelmű kritika fogalmazódik meg Szekfű munkáiban 
a liberális demokrácia alapintézményével, a pártok uralta parlamentarizmussal szemben 
is. Nem csupán az ideologikus vagy publicisztikai jellegű írásaiban találunk erre jeleket, 
hanem még a történeti szövegeibe is bele-beleszűrődik -  fogalmazzunk talán így -  tartóz
kodása a parlamenti rendszerrel szemben. „Zápolyai pedig -  írja például Tomoriról szóló 
tanulmányában -  Nándorfejérváron át hazatért, és nyugodtan tovább folytatta országgyű
lési botrányok sorozatában azt, amit országos politikának, parlamentáris életnek nevez 
a mai, kifejezéseiben szelídebb kor.”28 Szekfű már az 1910-es évek végén világosan megfo
galmazta álláspontját, nevezetesen, hogy minden állam- és kormányforma, így a pártrend
szerű parlamentarizmus is ugyanúgy viszonylagos történeti jelenség, mint a rendi vagy az 
abszolutisztikus állam.29 Bár elismerte a parlamentáris rendszer előnyeit is, fejtegetései na

27Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 10-11. p.
28 Szekfű Gyula: Tömöri. Napkelet, 1926. 588. p.
29 Szekfű: A magyar állam... 1. kiad. I. m. 222-223 p. Szekfű az államforma, kormányforma, pártrendszer 

stb. kifejezéseket meglehetősen tág értelemben és következetlenül használja. A terminusok alkalmazása 
semmiképpen sem felel meg a mai politológia szigorúbb fogalomhasználatának.
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gyobbrészt mégsem ezekről, hanem a hátrányokról szólnak. Szekfű szerint, ez a szisztéma 
képtelen volt megoldani a történeti Magyarország egyik kulcsproblémáját: a nemzetiségi 
kérdést. Másrészt, a parlamenti csatározás szükségszerűen erősítette fel a magyarságra 
egyébként is jellemző pártoskodást. S ez az öncélú pártoskodás lehetetlenné tette a nem
zeti célok elérését, a szerves építkezést. Végül pedig a parlamenti pártok uralkodása szük
ségszerűen háttérbe szorította az egyéniségeket és erősítette a nyájszellemet. így óhatatlanul 
csökkent a Széchenyi István-i értelemben vett lelki függetlenek száma, pontosan azoké, akik 
Szekfű gondolatrendszerében központi szerepet játszanak, mivel ők a nemzet és a közvé
lemény szemébe mondhatják az igazságot. A pártok uralta parlamenti rendszer logikája 
ugyanis éppen ezeket a lelki függetleneket selejtezi ki, hiszen a pártok az önálló vélemény
nyel rendelkezőkkel szemben szigorúan érvényesítik a pártfegyelmet.30 Úgy látta tehát, hogy 
a liberális, demokratikus parlamentáris rendszer ’látszólagos demokráciájával, párturalmá
val, a kiskorú választótömegek anyagi és szellemi befolyásolásával, plutokratikus jellegével’ 
nem kedvez ’Széchenyi nemzetfelszabadító programjának’. Szerinte ugyanis a modern párt- 
rendszer kialakulása személytelenítette a kormányt, s ennek következtében megsemmisí
tette a felelősség minden maradékát, mivel a pártemberek nem a nemzet, hanem önnön 
pártjuk érdekeit tartják elsődlegesnek. „Hetven évvel a döblingi katasztrófa után -  írja ke
serűen írásainak egyikében -  a lelki függetlenek száma még kevesebb, mint azelőtt. Nem 
mintha az emberekből kihalt volna a fölfelé törekvés örök kívánsága, hanem egyszerűen 
azért, mert az adott politikai, gazdasági és társadalmi viszonyok közt szinte lehetetlen a füg
getlen lelkületű embernek elvéhez híven egyedül megállnia. Mindenkinek csatlakoznia kell 
a meglévő hatalmasságokhoz, ha élni, és ha működni, alkotni akar. Csak aki minden igé
nyéről lemond, és cselekvés helyett a meddő szemlélődés osztályrészét választja magának, 
csak az lehet független, de egyúttal szó és hatalom nélküli, elmellőzhető nulla. A személy
telen állam, elválva az alatta élők közösségétől, pártok és osztályok egyéniségeivel törődik, 
azok harcából eredő erőktől irányíttatik. A hatalom felváltva vándorol egyik osztálytól 
a másikhoz, ma a kloákák mélységében, holnap a nagyúri szalonokban üti fel tanyáját, de 
sehol sem marad meg állandóan, mert váltakozó házigazdáinak egyike sem gondol önma
gán kívül másra, és egyik sem képes pillanatnyi hatalma mámorában a holnappal is törőd
ve, a társadalmi erők élő kapcsolatait méltányolni. így emelkednek és süllyednek le az Erő
szakjátékában egyes osztályok. S az örök változásban ott trónol személytelen Buddha-szo- 
borként az Államérdek, mely a szemügyre vett történeti korszakban talán még ritkábban 
esik össze a Nép, a Közösség érdekével, mint azelőtt.”31 A fenti idézetekből egyértelműen 
kiderül Szekfű -  valljuk meg, nem is mindig alaptalan -  félelme egyrészt a személytelenné 
váló államtól és pártpolitikától, másrészt az anyagi és szellemi szempontból hátramaradot
tak, az iskolázatlan és műveletlen tömegek belépésétől a politikába. Szekfűnek minden bi
zonnyal igaza volt abban, hogy az alullevők anyagi jólétének megteremtése, valamint erköl
csi és szellemi színvonalának emelése nélkül nagy veszélyek leselkednek a parlamentáris 
rendszerre. A XX. századi szélsőjobboldali és szélsőbaloldali diktatúrák talán visszamenőleg 
is igazolják e félelmek jogosságát. De egy modern konzervatív ideológiának ezekre az alap
vető kérdésekre választ kellett volna adnia Magyarországon is, s aligha azt a választ, amelyet

30 Ennek a gondolatnak a kifejtését lásd Szekfű Gyula: Széchenyi ünnepe. Napkelet, 1925. 348-350. p.
31 Uo. 350. p.
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Szekfű adott. Az ő válaszai ugyanis vagy túlzottan történetinek, így már akkor is járhatat
lannak (felvilágosodott abszolutizmus) bizonyultak, vagy pedig elégtelennek minősültek, 
hiszen a XX. század elején-közepén a tömegek belépése a politikába elkerülhetetlenné vált, 
bármit is gondoltak efelől a konzervatívok. A tömegdemokráciát még a parlamentarizmus 
formáit Szekfűnél sokkal többre értékelő Bethlen István sem tudta elfogadni, s beszédeinek 
egyikében ’betegnek és elfajultnak’ nevezte azt, továbbá úgy vélte, hogy nem lehetséges iga
zi demokácia az intelligens osztályoknak a vezetése nélkül.32 Egy modern konzervatív ideo
lógiának azonban ezt a változást tényként kellett volna kezelnie, s a válasznak ebből apóst 
festa állapotból kellett volna kiindulnia. A kor kihívásaira (általános választójog, a tömegek 
belépése a politikába, pártok uralta parlamentáris rendszer) ugyanis nem lehetett egysze
rűen csak történeti választ adni, hiszen ezek új fejlemények voltak az európai történelem
ben. Szekfűnek, mint történész ideológusnak a válaszai -  részigazságai ellenére -  így szük
ségképpen történetieden feltételezésekhez, használhatatlan bölcsességekhez, valamint meg- 
szüntethetetlen ellentmondásokhoz és képtelenségekhez vezettek. Az a gondolat ugyanis, 
hogy egy felvilágosult, abszolutista uralkodónak evidens érdeke volt alattvalóit szolgálta
tásokkal és terhekkel nem túlterhelni, valamint hivatali apparátusának visszaéléseket el
követő tagjait eltávolítani, csak részben igaz. Valóban voltak ugyanis efféle uralkodók is 
(mindenekelőtt a Szekfű által különösen kedvelt Mária Terézia), de ebből még nem követ
kezik, hogy minden felvilágosult király és császár ilyen lett volna. Másrészt mit lehetett 
kezdeni a XX. század közepén ezzel a válasszal? Helyreállítani az abszolutista monarchiát?33 
A történész megállapításai és bölcsességei tehát vélhetőleg helytállóak voltak, de mint kon
zervatív ideológiai válaszok elégtelennek bizonyultak és gyakorta képtelenségekhez vezet
tek. A modern ideológustól egyértelmű válaszokat várt volna a közvélemény. Szekfű ehe
lyett történeti példákkal traktálta őket, s ideológusi válaszai bizonytalannak és megfogha- 
tatlannak tűntek. Egy konzervatív válaszkísérlet bizonyosan nem tekinthet el a tradícióktól, 
a hittől, a történelemtől, mivelhogy ez esetben megszűnne konzervatívnak lenni, de a tra
díciók felsorolása, a magyar történelem pontos és hűséges leírása azonban még nem válasz 
az új kérdésekre. Szekfű pedig arra az alapvető kérdésre, hogy milyen is legyen Magyaror
szág társadalmi-politikai berendezkedése egyértelmű, részletesen kifejtett választ sohasem 
adott. Azt mondhatjuk talán, hogy a szekfűi vízió egy keresztény és természetjogi alapokon 
nyugvó, határozottan nem konfliktusos, hanem harmonikus, a tradíciókat, a reformokat 
és a szerves fejlődést előnyben részesítő nemzetépítő modell. Szekfű kiindulópontja világos 
és egyértelmű: a magyar történelem igazán nagy alakjai (Szent István, Mátyás, Széchenyi) 
az országot eltéphetetlenül hozzákötötték a keresztény európai kultúrkörhöz, s a magyar
ságnak elemi érdeke, hogy kitartson emellett. A magyarság -  mondja -  nem önként, hanem 
Szent Istvántól kényszerítve vette fel a kereszténységet, de ettől a pillanattól kezdve elsza
kíthatatlan része lett a keresztény-germán kultúrkörnek.34 Szent István alakját Szekfű ezért 
már-már mitikus magasságokba emelte, hiszen számára Szent István alakja, Magyarország

32 Lásd erről Bethlen István: Korunk uralkodó eszméi és báró Eötvös József. In uő: Válogatott politikai írások 
és beszédek. Budapest, 2000, Osiris, 203-230. p.; valamint Bethlen István gróf beszédei... I. m. 1. köt. 159. p.

33 Ehhez a problémához lásd még Szekfű Gyula: A barokk államfelfogás. Élet, 1931. 220-224. p.
34 Szekfű pályájának elején még inkább a keresztény-germán kultúrkörről beszélt, később azonban in

kább a közép-európai vagy európai keresztény kifejezést használta. Keresztény-germán fogalmon azon-
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felajánlása az égi Patrónának, továbbá a Szent Korona nem egyszerűen történeti kérdések 
voltak, hanem szimbólumok, amelyek transzcendentális támogatást, reményt és öntudatot 
adnak a magyarságnak, hogy kis népként is fennmaradhasson. Továbbá Szent István poli
tikájából erednek a Szekfű számára fontos elvek: a társadalmi igazságosság és méltányosság, 
a szegények és elnyomottak védelme, minden társadalmi csoport megélhetésének biztosí
tása, a hatalmasok korlátozása, a különböző nyelvek és népek békés együttélése a magyar 
állam határain belül, amit röviden Szent István-i államnak nevezünk.35 Nemzeti-nemzeti
ségi szempontból ez a szekfűi életmű egyik legnagyobb ellentmondása, bár Szekfű mint 
történész tudta, hogy a dualizmus kori magyar politikai nemzet koncepciója tarthatatlan, 
mégis érzelmileg nem volt képes elszakadni a történeti Magyarország államhatáraitól. Mé
lyen -  és alaptalanul -  hitt abban egészen 1945-ig, hogy a nemzetiségekkel szemben elkö
vetett hibák és bűnök kijavíthatok, s kölcsönös kompromisszumok árán, valamint a mél
tányosság elvének figyelembevételével helyreállíthatok a régi országhatárok. Ez az az illúzió, 
amely a trianoni sokk után egész nemzedékeket tartott fogva, elhomályosítva tisztánlátá
sukat. Ennek következtében sokan -  enyhébb esetekben -  különös ábrándokat kezdtek 
kergetni, míg mások kockázatos, s tragédiával végződő hatalmi-politikai játszmákba kezd
tek. De senkinek, így Szekfű Gyulának s a mérvadó konzervatívoknak sem volt erejük az 
illúziókat kergető közvélemény szemébe mondani az igazságot, nevezetesen, hogy a tria
noni béke valóban méltánytalanul bánt el velünk, s még csak kísérletet sem tett igazságo
sabb, s az etnikai határokat jobban figyelembe vevő megoldásra (a csehszlovák, román és 
szerb még több területet követelő tervekről már nem is beszélve), de a történeti Magyar- 
ország határai -  ha annak visszaállítását volt nemzetiségeink nem akarják -  örökre elvesz
tek. Pedig elég lett volna a trianoni békecsinálók számára készített Teleki Pál híres vörös 
térképére nézni, hogy ez az összefüggés nyilvánvalóvá váljék. A térképről ugyanis egyér
telműen kitűnik, hogy a magyarság a Kárpát-medencét kitölteni nem volt képes, s bár szál
lásterülete’ túlcsordul a számára Trianonban kijelölt határokon, alakja azonban sokkal in
kább hasonlított a trianoni országképre (Székelyföldet kivéve), mintsem a Szent István-i 
államkeretekre. Az etnikai elv Magyarország rovására, s az utódállamok javára történő fi
gyelmen kívül hagyása egyértelműen stratégiai, gazdasági és közlekedési okokkal magya
rázható, így igaznak kell tartanunk Teleki Pál szavait, amikor azt hangsúlyozta, hogy magyar 
szempontból a béketervezet semmivel sem tudja megokolni azokat a határokat, amelyeket 
nekünk szabtak. Egész ’összefüggő, kompakt, az alföldi magyarsággal szervesen összefüg
gő magyar tömegeket szakítottak el tőlünk, mint például Pozsony, Komárom, Kassa, Nagy
várad, Szabadka, Arad. Ezek a határok tisztán stratégiai határok, melyek bennünket egész 
védtelenül hagynak’. A békekonferencián Magyarországra, mint legyőzött országra tekin
tettek, stratégiai céljainkat figyelemre sem méltatták, pontosan ellenkezőleg, a békecsinálók 
elsődleges célja éppen az volt, hogy az újonnan létrejött államokat stratégiai és gazdasági 
szempontból megerősítsék. Talán éppen Szekfűnek volt igaza, amikor egy óvatlan pillanat

ban -  szemben a széles körben elterjedt közvélekedéssel -  nem keresztény-németet, hanem a keleti ke
resztény fogalom ellentétét értette. Lásd Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 55. p.

35 Szekfű Szent István-képéhez lásd Szekfű Gyula: Szent István a magyar történet századaiban. In Serédi 
Jusztinián szerk.: Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. 3. köt. Budapest, 
1938, Magyar Tudományos Akadémia, 78-80. p.
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ban, s nem a nyilvánosság számára készült levélben azt találta mondani, hogy ezt a lé
pést -  tudniillik a Szent István-i államról és határairól való lemondást -  bizonyára egyedül 
Tisza István tehette volna meg. Az etnikai határok igazságosabb kijelölése a magyarság szá
mára minden bizonnyal megkönnyítette volna a döntés lelki következményeinek feldolgo
zását, de még egy igazságosabb és méltányosabb etnikai határvonalat is nehezen lehetett 
volna az erre teljességgel felkészületlen magyar közvéleménnyel elfogadtatni. így tehát még 
a legkiválóbb reformkonzervatívjaink -  mint Bethlen vagy Klebelsberg -  sem tudtak sza
kítani azzal a történetileg érthető, de vitatható nézettel, miszerint -  Bethlen István szavai
val -  a Duna medencéjének közepén a ’maroknyi magyar népet geográfiai helyzete pre
desztinálja arra, hogy vezető szerepet töltsön be’. Geográfiai helyzet ugyanis nem predesz
tinál semmire, legfőképp nem vezető szerepre.

Keresztény-germán kultúrkörön Szekfű olyan eszmét és civilizációt értett, amelyben 
a keresztény tekintély elve egyesült a germán szabadság gondolatával. Ezt az európai civili
zációt megteremtő eszmét ő élesen elkülönítette mind a görög-római civilizációtól, mind 
pedig a rousseau-i elvekre épült liberális kultúrától, amelyekben szerinte a tekintélytől nem 
korlátozott féktelen szabadság érvényesül, s hiányzik a keresztény-germán kultúrkör két 
meghatározó eszménye: a méltányosság és a suum cuique, azaz az érdem szerinti érvénye
sülés elve. Szekfű tehát elvi alapon állt szemben mindazokkal, akik el akarták ettől a hagyo
mánytól távolítani Magyarországot (törökbarát politikusok, polgári radikálisok, szocialisták, 
bolsevikok, népiek, turanisták, fajvédők stb.), mert az volt a határozott véleménye, hogy 
ezek a csoportosulások és ideológiák akarva-akaratlan a nemzet végzetét készítik elő.36 Pá
lyája elején inkább a baloldali radikális-szocialista irányzatokat, majd az 1930-as évek kö
zepétől a ’wotanizmus utánzására vállalkozó’ új pogányságot, a turanizmust tartotta olyan 
mozgalmaknak, amelyek a legnagyobb veszélyt jelentik keresztény-nemzeti ideológiára. 
„Lent pedig, a kisközéposztály alacsonyabb műveltségű rétegeiben -  írja 1938-ban -  aka
dálytalanul megy végbe az elszakadás Szent Istvántól és a kereszténységtől. Kilencszáz év 
alatt elképzelhetetlen volt Szent Istvántól annyira elszakadni, mint ezt a turanizmus vég
zi, a keresztény közönség szeme láttára. Katolikusok és protestánsok megnyugtatják lelki
ismeretüket azzal, hogy ezek a turanisták kevesen vannak és beszámíthatatlanok; hadd 
tombolják ki magukat, nem veszedelmesek. Pedig mind többen vannak, és tudják, hogy 
mit csinálnak. Veszélyesek tényleg nem lehetnének, ha éppen ma meg nem rendült volna 
szomszédságunkban is más népek kereszténysége, s ha e turanizmus nem lenne párhu
zamos jelensége a nagy német birodalom hivatalos erőitől támogatott új pogányságnak. 
A hazai új pogányoknak már van liturgiájuk, vannak papjaik, vannak hírlapjaik, s híveik 
közt a magasabb értelmiség tagjait is megtaláljuk. Szent István az ő számukra is szimboli
kus jelentőségű: nem mehetnek el mellette, meg kell őt tagadniok.”37 Szekfű alapvető céljait, 
nevezetesen hogy a fél évszázados jozefinizmus, a fél évszázados liberalizmus és a ’hosszú 
időn át megkereszteletlen nacionalizmus’ után létrejöjjön a keresztény-nemzeti szintézis, 
tehát egyértelműen keresztezték ezek a mozgalmak. Ez magyarázza éles kirohanásait a li

36 A nemzeti szocializmus előretörésének idején Szekfű a kereszténység egyéniség tiszteletét, nemes hu
manizmusát és emberi egyenlőség eszményét emelte ki. Lásd erről Szekfű Gyula: Karácsonyi üzenet. 
Korunk Szava, 1935. 417-419. p.

37Szekfű: Szent István a magyar történet... I. m. 76. p.
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beralizmus, valamint az új pogányság ellen, s nem valami homályos társadalmi érzéketlen
ség, igazodási vágy vagy éppenséggel antiszemitizmus. Ebből következően olyan politikát 
látott volna szívesen, amely Széchenyi szellemében a magyar nemzetet az ’igaz keresztény 
életre vezeti’, s amely nem a gyűlöleten, hanem a szereteten alapul. „Mert akiben szeretet 
van -  írja Gragger Róbertre emlékezve -, az mindenképpen magasabb fokon áll, mint az, 
kinek szívében csak közöny vagy gyűlölség lakozik.”38 Szekfű az 1920-1930-as években még 
bizakodott abban, hogy a ’jozefinista és liberális periódus’ után megteremtődhetnek a fel
tételei egy keresztény (nóta bene katolikus és protestáns!) reneszánsznak. Ennek halvány 
jeleiről (a világháború után több ember élt vallásos életet, mint azelőtt; hatalmas tömegek 
megjelenése a vallási ünnepeken; Actio Catholica, Emericana, Soli Deo Gloria, katolikus 
nyári egyetem stb.) maga is gyakran beszámolt katolikus folyóiratokban megjelent cikkei
ben.39 De még ezek a cikkek is telis-tele vannak panaszokkal, kritikával, elégedetlenséget 
kifejező megjegyzésekkel (katolikus egyetem hiánya, kevés az igazi katolikus szellemű lap, 
a katolikus közvélemény gyengesége, a tradicionális kereszténység uralma szemben a pro
testánsok jóval aktívabb és tevékenyebb hitéletével, katolikus tudósok elszigeteltsége, Esz
tergom intellektuális gyengesége Budapesttel szemben stb.). Ezek a szekfűi álmok azonban 
az 1930-as évek végére végképp illúzióvá váltak.

Hiába keressük azonban a műveiben a választ arra a kérdésre, hogy milyen is legyen pon
tosan ez a keresztény politika. Ezekben az írásokban csupán az egyetemes elvek kifejtését, 
valamint a keretek és célok általános megfogalmazását (a szegények és gyengék gyámolítá- 
sa, minden dolog mértéke az ember stb.) találjuk meg. Némi túlzással talán azt mondhat
nánk, hogy Szekfű Gyula politikával szemben támasztott igényeit már az is kielégítette, ha 
egy politikai rendszer elfogadta ezeket a keresztény és természetjogi elveket, vagy legalábbis 
törekedett megvalósításukra. így említi például az Állam- és nemzetfenntartás című alap
vető tanulmányában szinte egyenlő hangsúllyal a keresztényszocializmust, a keresztény
demokráciát valamint a keresztény-konzervatív rendi államot.40 Ezekről szólva csupán azt 
tartja fontosnak megjegyezni, hogy valamennyi irányzat felszabadult a liberális-demokrata 
korszak ’állam- és parlamentimádásától’, továbbá szakított a gazdaságban addig uralkodó 
laisser faire elvvel, végül pedig valamennyi feladatának tekinti a nemzeti-keresztény kultúra 
erősítését. A szekfűi konzervatív kísérlet kudarcának az okai közé sorolhatjuk a keresztény 
rendi ideológiának, mint járható útnak a feltételezését, továbbá az általa elképzelt keresztény 
politikai és gazdasági rendszer teljes kidolgozatlanságát, azaz a magyar politika szempont
jából éppen ezen alapvető kérdések tisztázatlanságát és átgondolatlanságát. Lehet ugyanis 
jó történész valaki, aki csak leírja a különböző politikai rendszerek működési mechaniz
musait, de aligha lehet valaki jó ideológus -  s Szekfű minden kétséget kizáróan erre is töre
kedett -, aki nem mondja meg pontosan, milyen politikai és gazdasági rendszert képzel el. 
Az 1930-as évek közepén Szekfű cikkeiben egyre gyakrabban jelenik meg a keresztényde
mokrácia fogalma. Azonban itt sem egy kereszténydemokrata politikai rendszer működési

38 Szekfű: Gragger Róbert... I. m. 29. p.
39 Lásd például Szekfű Gyula: Van-e katolikus közvéleményünk? Magyar Kultúra, 1932. 161-165. p.; Ma

gyarság és katolicizmus. Emericana, 1933.1-3. p.; Az Esztergomi Katolikus Nyári Egyetem. Korunk Sza
va, 1934. 307-308. p.; Az Esztergomi Nyári Egyetem után. Korunk Szava, 1935. 257-258. p.

40Szekfű Gyula: Állam- és nemzetfenntartás. In uő: Történetpolitikai... I. m. 32-33. p.
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elveinek és gyakorlatának pozitív kifejtéséről van szó, sokkal inkább a terjedő diktatúrák 
elleni állásfoglalásról. Szekfű ugyanis közösnek látta a barna, fekete és vörös diktatúrák (ez 
utóbbit egyenesen az Antikrisztus teremtményének tartotta) keresztényellenességét és ag- 
noszticizmusát, s az ebből fakadó erőszakkultuszt és a hazugságon alapuló propagandát. 
A keresztény erkölcs talajáról lép le -  írja például a Karácsonyi üzenet című cikkében -  az 
olyan uralom, mely nem veszi tudomásul, hogy minden emberben éppoly Istentől teremtett 
lélek lakozik, mint akár az egynéhány vezetőben, akik most felosztják maguk közt Európát. 
A keresztény erkölcs ellen van azt követelni, és erőszakkal meg is valósítani, hogy milliók 
gondolkodás nélkül meghajoljanak egy ember vagy a körülötte működő, ajkán át megszó
laló, senkinek, így Istennek sem felelős kis társaság parancsai előtt... Hogy melyik népnél 
jutnak uralomra, az szinte próbaköve a nép kereszténységének.”41

Szekfű Gyula a történetírás végső, mondhatnánk metafizikai kérdéseire is keresztény 
választ adott. Végső soron ugyanis azt a történelmi rejtélyt akarta megfejteni, hogy miért

41 Szekfű: Karácsonyi... I. m. 418. p.
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van annyi méltánytalan szenvedés és meg nem érdemelt nyomor a földön, s miért nem 
nyeri el méltó büntetését az értelmetlen erőszak, a kényszer és az elnyomás? „Hogy a föl
dön hiába törjük magunkat -  írja a katolikus történetfelfogásról szóló tanulmányában -  az 
igazság után, s hogy ez a szép világ, virágzó fák, máskor hulló tarka lombok alatt, termé
keny búzamezők, mosolygó szőlők közt, síkságok és havas csúcsok egyformán félelmetes, 
de egyformán nagyszerű és felemelő szépségében mégiscsak büntetlen a gonoszság nyílt, 
akadálytalan pályája: ez súlyos gondolat, nehéz teher a hitetlennek, vigasztalóbb a hívő
nek.”42 A hitetlen történész számára -  mondja Szekfű -  a világ szükségképpen értelmet
len, s végső soron megmagyarázhatatlan események sorozata. Vigasztalást pedig semmi 
és senki nem nyújthat számára. De a hívő Szekfű számára igenis vigaszt jelentett, hogy bár 
„a siralom völgye, a civitas terrena önmagában képtelen kielégíteni az emberi lélekbe oltott 
igazságosság vágyát, az ítélet utáni legyőzhetetlen vágyakozást, de mint kezdet, előkészület, 
a szillogizmus első fele elnyeri logikus kiegészítését, erkölcsi befejezését a halál utáni tör- 
ténendőkben, végső fokon az utolsó ítéletben.”43

Szekfű Gyula konzervatív nemzetfelfogásához sok ponton kapcsolódott, de attól még
is valamennyire eltérő, a hangsúlyokat máshová helyező nemzetkoncepciót dolgozott ki 
gróf Klebeisberg Kuno. Klebelsberg ugyanis sokkal kevésbé a történeti múltra (bár para
dox módon éppen az ő egyik programja nyomán virágzott fel a magyar történetkutatás),

42 Szekfű Gyula: Magyar katolikus történetfelfogás. In NNÁ 109. p.
43 Uo.
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hanem a jelen problémáira és a megoldandó, gyakorlati feladatokra helyezte a hangsúlyt. 
Klebelsberg szerint a történelmi Magyarország összeomlása következtében új helyzet állt 
elő, amely új ideológiát, új politikai megoldásokat és módszereket követel. Ezt az új ideo
lógiát, amely a szerinte ahistorikus és anacinális radikalizmus helyébe kell hogy lépjen, 
Klebelsberg neonacionalizmusnak nevezte, de meglepő módon az új ideológiának csak 
a kereteit vázolta fel, a részletes kifejtéstől már eltekintett. A neonacionalizmus legfőbb célja 
egy romba dőlt ország szellemi és anyagi újjáépítése, a még meglévő produktív és konst
ruktív emberek szolidaritásának elősegítése, a hazafias és vallásos gondolat támogatása, 
végül pedig határozott elutasítása a korábbi szónokló, civódó és kesergő hazaszeretetnek 
csakúgy, mint a hiperkritikus és negatív emberek értékrombolásának.44 Ez a program, 
amely leginkább Széchenyi reformpolitikájára emlékeztet, a múlt tiszteletét megköve
telte ugyan, de a múltba fordulást határozottan ellenezte. Klebelsberg Bethlen Istvánhoz 
hasonlóan azt tartotta ugyanis a legfontosabb elérendő célnak, hogy helyreálljon az or
szág területi épsége, továbbá Magyarország elkerülje a balkáni országok sorsát, azaz ne 
váljék parasztállammá. Ez utóbbit szerinte csak úgy tudja az ország megakadályozni, ha 
egyrészt folyamatosan emeli a dolgozó tömegek műveltségi színvonalát, másfelől állami 
eszközökkel segíti a magyar tudományos és kulturális elit munkáját, végül pedig minden 
lehetséges eszközzel megvédi a keresztény középosztályt, s támogatja annak átalakulását 
modern polgári osztállyá. Klebelsberg szerint ugyanis az általa is óhajtott politikai de
mokráciát -  egy újabb nemzeti katasztrófa felidézése nélkül -  nem lehet hazánkban meg
valósítani a kulturális demokrácia, azaz az általános műveltségi szint emelése nélkül.45 Az 
ő valóban nagyszabású és nagy hatású programjai (népiskolák építése, Országos Magyar 
Gyűjteményegyetem, külföldi magyar intézetek, ösztöndíjrendszer stb.) mind-mind ezt 
a célt szolgálták. Klebelsberg osztotta a reformkonzervatívoknak azt a nézetét is, amelyet 
egyébként a trianoni Magyarország a kisantant országaival kapcsolatos tapasztalatai ugyan
csak felerősítettek, hogy a nemzetek és népek között -  a valóban létező együttműködés 
mellett -  kíméletlen verseny, valóságos háború zajlik. A politika -  az ő esetében a kultúr
politika -  feladata pedig az, hogy erre a versenyre felkészítse a nemzetet. Klebelsberg eb
ben a versenyben egyrészt nagy szerepet szánt az elit kultúrának. „A nemzetek kultúrá
ját -  mint mondta - , kicsiny és nagy nemzetekét egyaránt három-négyezer ember képviseli. 
Hogy ez a három-négyezer ember a tudományosságnak milyen fokán áll, attól függ, hogy 
a nemzet milyen helyet foglal el a nagy népek sorozatában.”46 Másrészt a közép-, nép- és 
szakiskolákon, valamint a felnőttoktatáson keresztül az általános műveltség és kulturális 
szint emelésére, a ’kiművelt emberfők sokaságának’ megteremtésére törekedett. Kétségkí
vül Klebelsberg teljesítménye -  különösen ismerve az utána következő kultúrpolitikusok 
egész hadát -  valóban lélegzetelállító és tiszteletet parancsoló, mégis van ebben a műve
lődési-ideológiai rendszerben valami zavaró mozzanat, nevezetesen a kultúrfölény ideá
járól van szó. Klebelsberg ugyanis sohasem feledkezett el hallgatósága figyelmét felhívni 
a magyarok kulturális-művelődési fölényére, amellyel -  mint mondja -  „a magyar nem-

44 Gróf Klebelsberg Kuno: Neonacionalizmus. Budapest, 1928, Athenaeum, 5-6. p.
45 Lásd erről Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916-1926. Budapest, 1927, Athe

naeum, passim.
46 Klebelsberg Kuno: A magyar kultúra fejlesztéséről. Dunántúl, 1925. máj. 28.
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zet ma is bír az őt környező kelet-európai népek felett”.47 Ez a nézet -  teljesen függetlenül 
múltbéli igazságtartalmától -  nem nevezhető sem politikusnak (hiszen nekünk egyrészt 
az éppen önérzetükben megsértett népekkel kell együttélnünk), sem pedig méltányosnak. 
Ennek a kijelentésnek az éle ugyanis leginkább saját magunk felé vág, hiszen a kialakult 
helyzetért talán a hagyományos magyar politikai osztály is visel némi felelősséget. Nem 
beszélve arról, hogy a kultúra és a művelődés önérték, s ezt még olyan kimagasló kultúr- 
politikusunk, mint Klebelsberg Kuno sem tudta elfogadni, s még kevésbe elfogadtatni 
a korabeli politikai elittel.

Mi a magyar?

A két világháború között újjászülető magyar konzervativizmus ezernyi alakban és formá
ban tette fel kérdést: mi a magyar; ki a magyar; nemzeti, etnikai vagy faji tulajdonságok 
jellemeznek-e inkább bennünket; mit jelent magyarnak lenni; mi a magyarság lényege, kül
detése, hivatása; hol a helyünk Európában? S a magyar fajvédőkön kívül a konzervatív szer
zők jártak elöl a magyar jellemismeret kutatásában, az úgynevezett nemzeti karakterológia 
vizsgálatában is. A nemzetkarakterológia megítélése máig vitákat vált ki, egyrészt ugyanis 
tagadhatatlanul -  legalábbis kellő távolságból nézve -  vannak bizonyos különbségek az an
gol, a német, a magyar vagy a francia nemzeti jellemvonások között, de közelebbről vizs
gálva a problémát minden bizonytalanná és ingataggá -  ha nem ködössé! -  válik, ugyanis 
a tudománynak máig nem sikerült meghatározni, pontosan melyek ezek a karakter jegyek, 
s főként mi okozza az egyes nemzetek, népek közötti eltéréseket. Még homályosabbá válik 
a kép, ha hosszabb idő távlatából tekintünk a nemzeti jellemvonásokra, azaz nem időtlen
nek tekintjük ezeket a jellegzetességeket, vagy ha figyelembe vesszük egy nemzet társadalmi 
vagy kulturális megosztottságát, hiszen nincs teljesen egységes nemzet vagy nép, követke
zésképpen jelentős különbségek lehetnek példának okáért a középosztály és az alsóbb nép
osztályok nemzeti karakterjegyei között. A magyar nemzeti karakterológiával foglalkozó 
konzervatívjaink többsége még csak nem is érzékelte ezt a két problémát, egyrészt a nem
zeti jellemvonások számukra időtlenné váltak, másrészt leginkább a magyar középosztály 
tulajdonságait emelték nemzeti rangra, többnyire apologetikus céllal, bár -  mint ahogy azt 
az alábbiakban látni fogjuk -  nem volt ritka a kritikai éllel megfogalmazott nemzetkarak
terológia sem. A magyar konzervatívok nemzetkarakterológiai kísérletei az 1930-as évek 
közepétől -  a közvélekedéssel ellentétben -  sok esetben pozitív, a német terjeszkedéssel 
szemben a magyar függetlenségi gondolatot erősítve, s nem ritkán kifejezetten németellenes 
éllel íródtak. A fajvédő Szabó Dezsőhöz vagy Bajcsy-Zsilinszky Endréhez hasonlóan sok 
konzervatív szerző az eredendően zsidóellenes éllel megfogalmazott nézeteket az 1930-as 
évek végén, az 1940-es évek elején átfordították fasiszta-, illetve németellenes állásfogla
lásokká. A magyar konzervativizmus -  mint ahogy a magyar fajvédelem is -  éppen ebben 
az időben és éppen ebben a kérdésben hasadt ketté, konzervatívjaink egy része ugyanis 
a német gazdasági és katonai sikereken felbuzdulva érdekből vagy meggyőződésből kö
zeledett a német ihletettségű szélsőjobboldali nézetekhez, míg mások komolyan vették

47 Klebelsberg Kuno: Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem. In Gróf Klebelsberg Kuno beszédei... I. m.
74. p.
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a nemzeti függetlenség és a magyar alkotmányosság gondolatát. Jól példázza ezeket a né
zetkülönbségeket egyfelől Szekfű Gyula és Bethlen István, s másfelől Hóman Bálint és Bár- 
dossy László élettörténete. S Teleki Pál is végső fokon ezen a dilemmán vérzett el, számára 
ugyanis volt egy határ, amelyet nem kívánt átlépni, de visszatartani sem tudta a nemzetet 
ettől a végzetes lépéstől.

A magyar nemzetkarakterológiát nem a két világháború közötti konzervatív szerzők 
találták fel, bár kétségkívül ebben a két évtizedben virágzott leginkább ez a műfaj és meg
közelítés. Már a dualizmus korában is született több nemzetkarakterológiai kísérlet, ezek 
közül bizonyosan az irodalomtörténész Beöthy Zsolt, az esztéta Pékár Károly és az etnog
ráfus Herman Ottó gondolatai a legeredetibbek. Beöthy a magyar életmód és szellem ere
detét és lényegét a volgai lovas alakjában vélte felfedezni. „Az ősidők homályából -  mint 
írja -  egy lovas ember alakja bontakozik ki szemeink előtt, amint a Volga melléki pusztán 
nyugodtan áll és figyel. Hegyes kalpagjában, párduckacagányában, izmos dereka mintha 
oda volna nőve apró lovához. Sasszemeivel végigtekint a végtelennek látszó síkon, mely
nek minden részletét élesen megvilágítja a nap fényes korongja. Nyugodt; nem fél és nem 
képzelődik; csak az tartozik rá, amit lát, amit emberi szem egy pontról láthat. Tegze vállá
ra vetve; perzsa kardja oldalán: lesi az ellenséget. Ha csak egypáran lesznek, szembeszáll 
velük; ha csapatostul jönnek, hírt visz a többieknek. Ezekért, a többiekért vigyáz, és el van 
szánva mindenre. [...] Várja a jövendőt, és érzi, tudja, hogy a közös ügynek az ő erejére is 
szüksége lesz. Lelke az erő érzetével s a fajtájához való ragaszkodással van tele.”48 A magyar
ságot ebből következően a józanság, a szemlélődő megfontoltság, a tisztánlátás és a biztos 
ítéletek jellemzik, s távol áll tőle a képzelődésre való hajlam, az ismeretlen megismerésé
nek vágya, továbbá az ’érzelmek árjába való alámerülés’. S az állandó létért való küzdelem 
kialakította magyarságot mindmáig meghatározó további jellemvonásokat, a bátorságot, 
ügyességet, vitézséget, végül pedig a ’közérdek és a nemzeti érdek iránt való áldozatkész
séget’. Ezek a tulajdonságok Beöthy szerint olyan erőseknek bizonyultak, hogy még a beol
vadt idegenek, a földműves és iparos betelepülők, továbbá az itt talált szlávok sem tudtak 
ellenállni ennek a szellemnek, s rövidesen nemcsak nyelvükben, hanem ’leikök szerint is 
magyarokká lettek’. Herman Ottó is a nomád természettel egyező szemlélődő hajlamot je
lölte meg, mint a magyarság legjellemzőbb tulajdonságát, amely idegenkedve figyeli és el
utasítja magától az anyagiasságot, a szemességet, valamint az iparkodást követelő iparos és 
kereskedő foglalkozásokat.49 Emellett Herman szerint a következő vonásokkal és jelzőkkel 
írható le a magyarság: méltóságos, hallgatagságra hajló, vendégszerető, józan, tisztesség
tudó, lovagias, nyílt és bátor, illetve -  negatív tulajdonságokként -  hivalkodó, szalmaláng, 
össze nem férő, gőgös és önhitt. Pékár Károly A magyar nemzeti szépről írt munkájában 
a nyakasságot, józanságot, a büszkeséget, a bátorságot, a fatalizmust, a szabadságszeretet, 
a szenvedélyességet, valamint az élelmesség és a munkaszeretet hiányát jelölte meg, mint 
magyar nemzeti jellemvonásokat.50

48 Beöthy Zolt: A magyar irodalom kistükre. 2., bőv. kiad. Budapest, 1900, Athenaeum, 1-2. p.
49 Herman Ottó: A magyar nép arca és jelleme. Budapest, 1902, Királyi Magyar Természettudományi Tár

sulat, 159. p.
50 Pékár Károly: A magyar nemzeti szépről. A magyar géniusz esztétikája. (Nemzeti vonások művészetünk

ben, zenénkben, költészetünkben, irodalmunkban.) Budapest, 1906, Modern Tudomány, 72-98. p.
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Horthy Miklós látogatása Bátaszéken (OSZK)

Ezt az általánosan elterjedt, elsődlegesen apologetikus szándékból született nemzetka- 
rakterológiai gondolkodást a két világháború között jól példázzák Trócsányi György írásai 
is. Trócsányi is az öröknek és időtlennek felfogott nemzeti jellemvonásokból magyarázta 
nemcsak a magyar történelem közjátékait és fordulatait, hanem a magyar irodalom, mű
vészet, sőt a mindennapi élet eseményeit is. „A nemzeti karakter -  mint írja -  az ezeréves 
történelem folyamán elég erősnek bizonyult idegen hatásokkal szemben, s ha még van 
feldolgozandó, van még bizonytalan, van még ingadozó az igazi magatartást környező és 
körülvevő lelkiségben, úgy kétségtelen, hogy azokat is fel fogja dolgozni. Tatár- és török- 
dúlás, a Habsburg-uralom elnémetesítési törekvései, mind nem tudták lelkének alapvető 
tendenciáit megtörni vagy meghamisítani.”51 Trócsányi hierarchikus módon képzelte el 
a magyar nemzeti tulajdonságokat, nevezetesen kiemelte ezek közül a magyar karakter 
’örök vonását’ a büszkeséget (s ennek változatait a dacot, a hetykeséget és a gőgöt), s a töb
bi karakterjegyet (fontosabb a személyiség, mint a teljesítmény; hűség a magunk érték
rendjéhez; szabadságszeretet; a helytállás kötelessége; arisztokratikus mentalitás; jogérzet; 
vendégszeretet; meghitt és meleg családi élet; határtalan türelmesség; szerénység; hűség; 
szemérmesség; politikai szenvedély; a merengésre, szemlélődésre való hajlam; irtózás az

51 Trócsányi György: A magyar nemzeti karakter. Budapest, 1940, Stephaneum Nyomda, 7. p.
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elvont gondolkodástól stb.) ebből az alapjellemvonásból vezette le. De Trócsányi nemzet- 
karakterológiai kísérletében nem a történeti, analitikus, leíró megközelítés az uralkodó, 
hanem a normatív szempont. Trócsányi szerint ugyanis a nemzeti önismeretnek, a nem
zeti karakter jegyek felismerésének és tudatosításának elsődleges célja a megingott nemze
ti önbizalom és öntudat megerősítése. Ennek megfelelően ki is dolgozta a nemzeti tízpa
rancsolatot (Légy hű önmagadhoz! Higgy értékességedben! Töltsd be hivatásodat! Szeresd 
sorsodat és vállald végzetedet! Légy hű hagyományaidhoz! Ápold nemzeti nyelvedet! Légy 
magyar! stb.)52 A nemzetkarakterológia tehát az ő esetében önmagába visszatérő gondolati 
körhöz, s végső fokon lapos közhelyekhez vezetett. A Trócsányi-féle patetikus imperatívusz 
(Légy magyar!) ugyanis nem jelent mást, mint hogy ki kell tartani a nemzeti alaptulajdon
ságunk, a büszkeség, azaz az úri magatartás mellett. „Van ennek a magatartásnak -  mint 
írja -  egy eszménye: a magyar úr. Az úriember büszke -  cselekvés közben. Ez a gentleman 
magyar változata. Jellemző vonása, a büszkeség, amelyben azonban már a társadalomra 
való tekintet is benne van, a becsületre való kényesség is belejátszik. Érdemei, ha vannak 
is, azok olyan természetesek, hogy azokra büszke nem lehet. Mindig több mint életének 
legkiválóbb teljesítményei. S az elért eredmények mindig kevesebbek, mint az a mérték, 
amelyet önmagára nézve kötelezőnek ismer el. Életének rendeltetése, hogy közügyekkel, 
a nemzeti lét problémáival foglalkozik, önzetlenül, minden ellenszolgáltatásra való igény 
nélkül -  mindenesetre az anyagi szempont legteljesebb háttérbe szorításával. Jellemzi a lo- 
jalitási norma magyar változata. Ez a lojalitási norma így hangzanék talán: Értékes kapcso
lataid fennmaradásáért hozz áldozatot, másokban önmagadat becsülve meg. Lojális ember 
tehát az, aki értékes kapcsolatok létesítésére alkalmas, az ilyen létrejött kapcsolatokhoz hű, 
azokat becsüli, és azok fennmaradása érdekében önmagát korlátozni és mérsékelni tudja.”53 
Az idézet napnál világosabban mutatja Trócsányi apologetikus céljait, a magyar középosz
tályra kétségkívül jellemző -  s önleleplező módon kinyilvánított, továbbá követésre aligha 
méltó -  tulajdonságok, mentalitásjegyek emelődnek itt normatív szintre, s válnak nemzeti 
parancsolatokká. Annyi megszorítást mindenesetre tesz, hogy a büszkeségből fakadó ne
gatív tulajdonságainkat (túlságos önbizalom, vak önimádat, agresszív gőgösség, előkelős
ködés, címkórság, mások lenézésére való hajlam, az erkölcsi erő túlbecsülése, passzivitás, 
fatalista megnyugvás, a gazdasági szempontok megvetése, könnyelműség, csökönyösség, 
önfejűség, pazarlás, érzelmi befolyásolhatóság, szónokiasság, illúziókban való ringatózás, 
’metafizikátlanság’, a szociális érzék hiánya stb.) talán korlátozni kellene, továbbá importra 
szorulunk örök emberi eszmékben, szociáltechnikában, kapitalista szellemben, elvont gon
dolkodásban, idővel való gazdálkodni tudásban, végül pedig ’türelmetlenségben, gyűlölni 
tudásban és kíméletlenségben. Mindezek ellenére szerinte mégiscsak ragaszkodnunk kell 
a nemzeti büszkeségünkhöz, ugyanis létünknek nem Európa ad értelmet, hanem a nemzet 
géniuszából merítő, saját erejéből alkotó szellem’, míg a fentiekben felsorolt hibák a küzde
lem és a harc idején majd csak ’leégnek rólunk’.

Trócsányival ellentétben a konzervatív filozófus Kornis Gyula nem a büszkeségből ve
zette le a nemzeti karakterjegyeinket, szerinte ugyanis a magyar lelkiség előterében mindig

52 A nemzeti tízparancsolatot lásd Trócsányi György: Nemzeti önismeretre törekvés. Budapest, 1940, Ste- 
phaneum Nyomda, 8-9. p.

53 Trócsányi: A magyar nemzeti... I.m . 20-21.p.
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is a politikum állott, s ez a nagyfokú politizáló hajlam a nemzet önnfenntartási ösztönéből 
fakadt. „Az elvekhez való tántoríthatatlan ragaszkodás -  írja vitatható módon -  a magyar 
politikai jellemnek legfőbb vonása. Ebben nem valami racionalizmus vezeti, az észnek spe
kulatív ereje és logikai makacssága, mint a franciát, hanem az életösztön, amely úgy érzi, 
hogy ha nem ragaszkodik körömszakadtáig a nemzet ősi jogaihoz, a németség előbb-utóbb 
szolgai sorsra juttatja, be fogja olvasztani. De ebből az örökös harcból a magyar politikai 
elmejárásnak az a vonása támad, hogy egyoldalúan defenzív természetet ölt: nem él benne 
az a pozitív államépítő erő, amely Árpádban, Szent Istvánban, számos Árpád-házi királyban 
vagy még Corvin Mátyásban is munkálkodott, hanem csak az állam védelmére, a nemzet 
oltalmazására irányul, tehát inkább negatív szellemi formát ölt. Ebben gyökerezik mind
máig a magyarságnak túlnyomóan ellenzéki, kritikai, obstruáló lelki habitusa a politika 
terén.”54 Kornis szerint ezt az ellenzéki szellemiséget erősen táplálta még a magyar ember 
civakodásra, egyenetlenségre, pereskedésre való általános hajlama, valamint a köznemes
ség, majd a középosztály formális jogi műveltsége is. A magyar politikai jellemet alapvetően 
szangvinikus természetűnek látta, tehát olyannak, amely nem ismer középutat, hanem nagy 
hajlandóságot mutat előbb a hirtelen fellobanásra, a virtusos bátorságra, rajongó lelkese
désre, majd a gyors lelohadásra, visszahúzódó fásultságra, végül pedig a közömbösségre és 
a mindenbe beletörődő apátiára. S ő is a keleti származással magyarázta a magyarság pasz- 
szív, alapvetően konzervatív, az újításokat, reformokat elvető, s a visszahúzódásra hajlamos 
természetét. S hogy tudományos szempontból mennyire sikamlós terület a nemzetkarak- 
terológia, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Kornis a magyar nemzeti alapjellemvonás 
bemutatásától (elvekhez való tántoríthatatlan ragaszkodás, realitásérzék) könyvének vé
gére érve eljutott éppen az ellenkező karakterjegyek, nevezetesen a magyar politikai op
portunizmus, valamint a jogi illúziók és retorikus nagyotmondások kiemeléséig. Kornis 
ugyanebből a fejlett politikai érzékből és politizáló hajlamból magyarázta a magyarság 
dunai hivatását’ is, nevezetesen az államalapítást és a Nyugat megvédését a keletről érkező 
veszedelmekkel szemben.55

A nemzetkarakterológiai fogyatékosságok, nemzeti hibák kiküszöbölésére a két világ
háború között a konzervatív pedagógusok között egész mozgalom indult, amely a nem
zetnevelést tűzte a zászlajára. A mozgalom egyik teoretikusa, Imre Sándor úgy vélte, hogy 
mivel a magyar nemzet nem egységes és nem eléggé öntudatos, ezért a nevelést minden 
részletében a nemzeti tudatosságnak kellene vezetnie’, hiszen -  mint mondja -  a nevelésnek 
a nemzeti ügy előmozdítása, a nemzeti önismeret fejlesztése a legfőbb célja.56 Ez a nemzet
nevelési törekvés az úgynevezett ’nemzetismereti oktatás’ középpontba állításával világosan 
és egyértelműen megjelenik Hóman Bálint kulturális-oktatási reformjaiban is.57

54 Kornis Gyula: A z államférfi. A politikai lélek vizsgálata. 2. köt. Budapest, 1933, Franklin, 251. p.
55 A tétel részletes kifejtését lásd Kornis Gyula: A magyar kultúra fejlődése. In uő: Kultúra és nemzet. Ta

nulmányok. Budapest, 1930, Franklin, 7-40. p.
56 Az elképzelést lásd Imre Sándor: Nemzetnevelés. Jegyzetek a magyar művelődési politikához. Budapest, 

1912, Magyar Társadalomtudományi Egyesület; és uő: Háborús élet, megújhodás, nemzetnevelés. Buda
pest, 1943, Studium.

57 Lásd erről Hóman Bálint: Nemzetnevelés. In uő: Művelődéspolitika. Budapest, 1938, Magyar Történel
mi Társulat, 101 -124. p. és uő: Magyar sors -  magyar hivatás. Múlt és jövő. Budapest, 1942, Athenaeum, 
175-216. p.
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A fentieknél összetettebb és egyben cizelláltabb nemzetkarakterológiát vázolt fel a deb
receni egyetem pedagógiaprofesszora -  és egyben a népi mozgalmat Szekfűhöz hason
lóan mély szimpátiával és megértéssel figyelő -  Karácsony Sándor. Pedagógiai-filozófiai 
rendszerében keveredik az elemző, leíró és az előíró, normatív szemlélet, hiszen őt éppen 
a nevelési-oktatási megfigyelések, kudarcok és feladatok hozták közel ehhez a rendkívül 
sikamlós területhez, de Karácsony két ponton is túllépett a nemzetkarakterológiai szerzők 
hagyományos felfogásán. Egyrészt ő nem a magyar nemzet általános nemzetkarakterológiai 
jellemvonásairól beszélt, hanem mintegy felbontotta azt három társadalmi-műveltségi szint
re: a népre (alsó néposztályok), az értelmiségre (középosztály) és a szofokráciára (művelt, 
alkotni tudó elit). Másrészt ő a magyarságon nem valamiféle állandó jellegzetességekkel 
rendelkező közösséget, metafizikai szubsztanciát, sokkal inkább ’társasvonatkozást’ értett, 
amelyet a társaslélektan vagy társaslogika -  ma azt mondanánk szociálpszichológia -  se
gítségével érthetünk meg és írhatunk le. Karácsony úgy vélte továbbá, hogy a ’magyarság’, 
nem ’materiális, anyagszerű valami’, még kevésbé származás, antropológiai adottság vagy 
vér, hanem sokkal inkább lélek dolga. A magyar lelket az ezeréves feladat és küldetés ala
kította ki, ebből következően az ő magyarság fogalma nyitott, hiszen -  mint mondja -  ez 
a küldetés „mindenféle származású és fajú embert magyar emberré formálhat, ha egyszer 
azt a másik embert megejtette és varázsa alá hajtotta a magyar feladat, és a magyar ember- 
csoport társas lelki funkciói hatni kezdtek benne és rajta keresztül a magyar vállalkozás 
szolgálatára.”58 De mi ez a speciális feladat? Karácsony szerint a magyarságnak az a legfon
tosabb küldetése, hogy hidat építsen, s egyben közvetítsen származási helye, azaz Ázsia, és 
letelepedési helyszíne, azaz Európa között. A magyarság tehát származását -  de ami szá
mára ennél sokkal fontosabb -, lelkiségét, mentalitását, gondolkodását, ’észjárását’ tekint
ve ázsiai, viszont fejlődési irányát tekintve európai nép. „A magyar lélek -  írja talán meg- 
kérdőjelezhetően -  tartalma: tárgyi, objektív, a magyar lélek munkája: egyszerű, primitív. 
A magyar lélek: Ázsia lelke. A szubjektív és komplikált európai lélekkel szemben a magyar 
lélek nyelvvel élve és minden egyéb megnyilvánulásában kifejezni próbál, már Európa, de 
az, ahogy kifejezi (tárgyiasan és egyszerűen), az Ázsia. Ez az ázsiai módon megélt Európa 
teszi a magyar lelket sajátosan, egyedülállóan »magyar«-rá.”59 Ezt az eredeti ázsiai szem
léletet hordozzák egyfelől a nyelvi jelenségek, nevezetesen a magyar kiejtés és artikulációs 
bázis, továbbá a magyar grammatika alapja, a mellérendelés, végül pedig a magyar nyelv 
képekben kifejeződő szemléletessége. Másfelől a magyar zenei nyelvet meghatározó penta- 
ton skála, valamint a népzene parlando-rubato tempójában megnyilvánuló mellérendelés 
elve, végül pedig a magyar parasztnóták izometrikus sorai.60 A magyar észjárásra leginkább 
jellemző vonást Karácsony tehát a mellérendelés elvében találta meg, s ezt nemcsak nyelvi 
értelemben -  tehát az indogermán nyelvek alárendelő szerkezeteivel szemben -  fogta fel, 
hanem ennél sokkal tágabban, társadalmi-kulturális vonatkozásban is, sőt még a magyar 
választások etetős-itatós, népünnepélyszerű gyakorlatában is ezt a szemléletet vélte felfe
dezni. S a magyarnak tartott jellemvonásokat is (szalmaláng, széthúzás, sültgalamb-várás,

58 A fejtegetést lásd Karácsony Sándor: A magyar lélek. Budapest, 1938, Exodus, kül. 7-12. p.
59 Uo. 19. p.
60 Ennek részletes kifejtését lásd Karácsony Sándor: A magyar észjárás társaslogikája. In uő: A magyar ész

járás. Budapest, 1985, Magvető, 495-508. p.
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patópáloskodás, passzív rezisztencia) ebből az ázsiai mentalitásból magyarázta, s -  szemben 
például Széchenyivel -  úgy vélekedett, hogy ezek nem erények, de nem is meghaladásra ítélt 
hiányosságok és bűnök, hanem egyszerűen adottságok, amelyeket nem lehet figyelmen kívül 
hagyni.61 Ezek az adottságok behatárolják egyrészt a szofokráciának a magyar társadalmat 
megreformálni -  és egyben európaivá tenni akaró -  kísérleteit, hiszen -  mint mondja -  itt 
Európa mindig magát akarta megvalósítani, és a Végén mégis mindig Ázsia lett belőle: ob
jektív tartalom és primitív forrná. Másrészt ezeket a gondolkodási-mentalitási formákat az 
oktatás-nevelési rendszer sem hagyhatja figyelmen kívül, nem lehet ugyanis büntetlenül 
másfajta nevelési rendszert -  lásd Ratio Educationis -  ráerőszakolni a magyar népre, m in
den ilyen kísérlet ugyanis kudarccal fog végződni. A nyugati észjárást meghatározó kimért 
idő, kimért tér és ok-okozati szemlélettel szemben a magyart a végtelen tér, az időtlen idő 
és a mellérendelő gondolkodásmód jellemzi, aminek legtalálóbb népi megfogalmazása: ha 
látom a förgeteg elejit, begyűröm a süvegem tetejit (mivel mást úgysem tehetek). A magyarság 
Karácsony szerint egyfajta szintézist alkot Ázsia és Európa között, de ezt a szintézist az teszi 
lehetővé, hogy a szofokrácia (többé-kevésbé az uralkodó osztály) képviseli az európaiságot, 
és a nép (az alsó néposztály) pedig az ázsiaiságot. A szofokrácia nem válhat ázsiaivá, mert 
akkor kizuhanunk Európából, de a nép sem válhat teljesen európaivá, mert akkor elme
rülünk az európai népek tengerében, s oda a magyarság lényegét jelentő -  s a fentiekben 
jellemzett -  közvetítő funkció. A nép és a szofokrácia között elhelyezkedő értelmiségnek 
(középosztálynak) szerinte az lenne az igazi feladata és a hivatása, hogy közvetítsen e két 
társadalmi-műveltségi réteg között, de rögzült tulajdonságai és jórészt káros jellemvonásai 
miatt (úri viselkedés, a rendszeresség látszata, konzerváló hajlam, anyagiasság, protekcióra 
való törekvés, hiányos műveltség) erre képtelen.62 Karácsony erre a szofisztikáit nemzetka- 
rakterológiai jellegű elképzelésre egy egész pedagógiai rendszert épített.63

A legeredetibb és egyben legfilozófikusabb nemzetkarakterológiát kétségkívül Prohászka 
Lajos alkotta meg. Ez a szellemtörténeti és metafizikai szemléletmódra építő kísérlet alap
vetően a lélekből és a szubjektív szellemből vezette le a nemzetkarakterológiai típusokat 
(görög -  kifejező, római -  szervező, középkori európai -  zarándok, spanyol -  quijotista, 
francia -  stilizátor, angol -  telepes, olasz -  humanista, német -  vándor, magyar -  bujdosó), 
de nem hozott létre egy teljesen zárt, az egyes népek sorsát kizárólag karakterjegyeikből 
levezető rendszert, hanem egyfelől a cselekvés szabadságát, másfelől a többi népközösség 
hatásait is figyelembe vevő gondolati struktúrát alakított ki. Prohászkánál a magyarság 
legjellemzőbb karakterjegye -  a magával mindig elégedetlen, örök kutató és sóvárgó né
met vándorral szembeállított -  bujdosó. „S ennek a magányos vándornak -  írja -  van itt az 
európai végen, Nyugat és Kelet érintkező pontján, egy örök feleselő társa -  társa nem any- 
nyira vérben és szellemben, nem is elhivatásban és életszervezetben, mint inkább történe
ti sorsban -  a magyar. Magányos ez is az európai népek közös tűzhelyénél. Rokontalan és 
magára hagyatott, sőt nem szívesen tűrt jövevény, aki a századok hosszú során át valóban 
megható igyekezettel fordította arcát Nyuga felé, és próbált Európa »jó gyermeke« lenni,

61 Ennek részletes kifejtését lásd Karácsony: A magyar lélek... I. m. 20-24. p.
62 Lásd Karácsony Sándor: A magyar középosztály lelki alkata és a középiskolai reform. In uő: A magyar 

észjárás... I. m. 131-176. p
63 Ennek az alapfokú oktatástól az egyetemekig tartó oktatási-nevelési rendszernek az elemeit lásd uo. passim.
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s akit mégis mindig elkönyököltek, félbarbárnak néztek, nem ismertek, vagy ami ennél is 
rosszabb: félreismertek.”64 Prohászka a magyarságot tragikus, mítosz és középpont nélküli 
népnek tartotta, amely még önmaga számára is megfejthetetlen talány, s amely ennek meg
felelően nem tudott magáról egységes képet kialakítani. S ez a rejtélyes, titokzatos magyar 
sors késztette legjobb gondolkodóit arra, hogy örökösen ezen a problémán tépelődjenek 
és -  gyakorta -  vérezzenek el. Az angol kiválasztottságtudathoz vagy a német vándorlás dai- 
moniájához hasonló mítosz vagy nemzeti misszió lehetett volna a magyarság számára Pro
hászka szerint a lázadás (lásd Koppány) vagy a török-tatárverő, a barbár Kelettel szemben 
Európa védőpajzsának szerepe. De egyfelől a lázadásból ritkán lesz éltető mítosz, másfelől 
Európa népeinek védelme, az önfeláldozás inkább ’dekoratív vigasz, mintsem izmosító, erő
fakasztó életigazolás’. A magyarság, mint ’keleti raj’ valahonnan a végtelen pusztákról magá
val hozta a vágyat a rejtettség és elzárkózás után, valamint a nyugalmat, az állandóságot és 
a kimértséget kifejezőfinitizmus érzését, amely „idegenkedik mindattól, ami problematikus, 
ami megoldatlan és várakozásra késztető, viszont mindig elszántan a szűkös, a biztos, az 
állandó felé húz, és tetté csak ott válik, ahol a maga létének jó elhatárolásában, úgyszólván 
körülsáncolásában nyilvánulhat.”65 A finitizmus érzéséből magyarázható már a földrajzilag 
zárt Kárpát-medencébe való letelepülés is, továbbá a gyepüelve, az extra Hungáriám non est 
vita gondolkodásmód, végül a problémáktól való irtózás, s emiatt -  vélte Prohászka -  nem 
ismeri a magyarság a spontán, organikus evolúciót, így nála a fejlődés mindig lökésszerűen 
(lásd szalmaláng), valamint mindig külső tényezők hatására következik be. De más oldalról 
éppen ennek az alapvető érzésnek és mentalitásnak köszönhetően hiányzik a magyarságból 
a kolonizációs hajlam. A magyar sors tragikus vonását éppen az adja, hogy Nyugatra köl
tözve, a latin-germán kultúra szomszédságában élve, kapuit sarkig kitárva a Nyugat előtt 
a gyepű már nem véd meg, ilyenformán a régi gyepüvonal ’mindinkább az egyéni lélekbe 
szorult vissza’. „Azóta -  mint írja -  minden magyar magányos, elárvult strázsa, sokszor 
maga sem tudva, hova és kihez tartozik; de meghúzódva lelki védővonala mögé, hiven vi
gyáz és küzd, sokszor maga sem tudva, ki ellen -  Kelet ellen, Nyugat ellen és nem tudva 
miért, mert nincs másképp, mert »így rendeltetett el«. Ez a magyarság sorsa immár négy 
évszázad óta. S ebben az örökös hányattatásban vált mindinkább hontalanná, valóban »szel
lemi bujdosóvá« saját hazájában.”66 Karácsony Sándorral szemben, aki a magyarság keleti és 
nyugati vonásait -  mint ahogy azt a fentiekben láttuk -  két különböző társadalmi osztályhoz 
kötötte, Prohászka sokkal elegánsabban oldotta fel ezt az ellentmondást. Ő ugyanis a ma
gyarságot Janus-arcúnak vélte, akinek kettős -  ázsiai és európai, vagy ahogy ő fogalmazta 
meg ezt az ellentétet: az Attila-álmok és az Európa-akarat -  arca bár ellentétes irányba néz, 
mégis egymáshoz tartozik, ’egyiknek sincs a másik nélkül kifejezése’. Ez a kettősarcúság 
okozza egyfelől a magyar szellem örökös ingatagságát és kiegyensúlyozatlanságát, de más
felől ugyanez avatott bennünket a Kelet és Nyugat közötti közvetítés népévé.

Prohászka afinitizmusból magyarázza a magyarság legfőbb jellemvonásait (a független
ség féltése, a szabadságért folytatott küzdelmek, bőszültség, ellenzékiség, illuzionizmus, ér
zelmi befolyásolhatóság, tompa rezignáció, vegetatív józanság, menekülés a nemzeti múltba,

“ Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó. Budapest, 1936, Minerva, 84. p.
65 Uo. 87. p.
66 Uo. 90. p.
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állandó kesergés, jogi formalizmusra törekvés stb.). S ebből vezeti le a hatalom és a politi
kum minden mást, így a kultúrát és az individuumot is maga alá gyűrő erejét, továbbá az 
úri mentalitást szintúgy: „narkotikum ez az úri kérkedés, görcsös belekapaszkodás az úri- 
ságba, mint egyedüli lehetőségbe, amely létének még formát adhat, valóban a bujdosásra 
kárhoztatott magyarnak bujdosó úrisága.”67 Ha a közösséget összefogó, cselekvésre sarkalló 
mítosza és missziója nincs is a magyarságnak, Prohászka szerint részben ennek pótlására 
kidolgozta a magyar alkotmány sarokkövének tekinthető Szent Korona tanát. A nemzeti és 
a szakrális eszmének sajátos ötvözetét alkotó Szent Korona teste (corpus sacrae coronae) 
a nemzet testét, a nemzet egészét (corpus Hungaricum) jelképezi. „Több ez -  írja Prohász
ka -, mint puszta organisztikus alkotmányjogi fogalom, mint állami létünk alapelve, ahogy 
főként Werbőczy megformulázása alapján szoktuk tekinteni: az egész magyarságnak egysé
ges, élő összeforradása ez egy szimbolikus erőben, amelyet úgyszólván önmaga fölé emelt, 
hogy soha ki ne szakadhasson belőle, valóban objektivált, tárgyiasított, hogy vele megkösse 
magát. Az örök magyarság szimbóluma ez; a honi földre borulás, hit az örökké megtépett, 
örökké megcsonkított corpus végül mégis diadalmas restitúciójában.”68 A Szent Korona 
eszméje tartotta fenn Mohács után az egyesülés utáni vágyat. De a végső, reális egyesülés 
nem sikerült, s ezért lett a bujdosó magyar sorsa az állandó menekülés, továbbá a ’rokonta- 
lanság, vergődő árvaság és önmaga elemésztése’. Prohászka műve üdítően tér el a hagyomá
nyos nemzetkarakterológiai munkák lapos, közhelyes stílusától, de A vándor és a bujdosó 
nem is pusztán filozófiai alkotás, hanem -  mint ahogy azt német kritikusa találóan meg
fogalmazta -  filozófiai költemény: „Szent Korona voltunk, vagy legalábbis akartunk lenni, 
egész corpus, de vagyunk tört test, vérző, szétmarcangolt tagokkal: Corpus sacri Doloris. 
[... ] Könnyben, kínlódásban, aszályban vagyunk élő test, megcsonkultságunkban függünk 
össze egymással, akár akarjuk ezt a tagságot, akár nem. A valóságban a sacer Regni Dolor, 
az ország szent fájdalma a magyarság összlétének igazi szimbóluma, keresztút, töviskoro
na... De épp ezért a megváltásnak is ígérete. Mert reménnyel élteti a csonkult valóságot és 
őrzi a széttépett tagokat egymásnak.”69

A két világháború között valósággal burjánzó nemzetkarakterológiai megközelítés lehe
tetlenségét és egyben -  paradox módon -  szükségességét talán senki sem világította meg 
mélyebben, mint Babits Mihály A magyar jellemről írt tanulmányában.70 Babits ugyanis az
zal kezdte tanulmányát, hogy a mi a magyar? kérdésnek minden eleme problematikus, még 
maga a kérdőjel is. Ennek ellenére őt magát is folyamatosan foglalkoztatta a kérdés, mivel 
„a magyarság, melyet az életből és könyvekből ismerek s magamban is érzek, éppenséggel 
nem határozatlan s még kevésbé tartalmatlan. Tartalma maga a nemzeti hagyomány: azaz 
sorsemlékek s szellemi és érzelmi élmények összessége. Külső megjelenése pedig a magyar 
jellem és viselkedés, mely tapasztalatilag megfigyelhető s szavakkal kétségtelenül körülírha
tó. Csakhogy, mint mondtam, ezer arca van. Ezerféleképpen eltér önmagától, éspedig nem
csak időben, hanem térben is. A viselkedés változik koronkint és különbözik egyénenkint.

67 Uo. 109. p.
68 Uo. 118. p.
69 Uo. 125-126. p.
70 Babits Mihály: A magyar jellemről. In Szekfű Gyula szerk.: Mi a magyar? Budapest, 1939, Magyar Szem

le Társaság, 37-86. p.
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S maga a magyarság lelkitartalma is folyton hullámzik a társadalmi osztályok és nemzedékek 
között. A hagyomány szétágazik, s olykor maga magának ellentmond.”71 Babits azt is éles 
szemmel vette észre -  és egyben helytelenítette -  ebben a nemzetkarakterológiai irodalom
ban, hogy a nemzetkarakterológiai szerzők folyamatosan összemossák a magas kultúrát és 
a ’mélykultúrát’, s a mélykultúra jelenségeit hajlamosak azonosítani a nemzetivel, valamint 
az eredetivel és az ősivel. Ezek után sorra cáfolja az addigi nemzetkarakterológiai iroda
lom közhelyeit és állításait (bujdosó nép, magyar finitizmus, katonanemzet, harcias nemzet 
stb.), de mindezek ellenére ő maga is megfogalmazza a magyar jellem szerinte jellegzetes 
vonásait (magyar realizmus és józanság; fölényes nyugalom és rezignált szemlélődés; erős 
képzelőerő; ’konkrét idiómák’ és képek használata a nyelvben; folytonos töprengés; lusta 
mélabú és nemtörődömség; magában füstölgés, magyar inercia és cselekvésképtelenség, de 
nemzeti felkelés és fellendülés, ha valaki ezt a nemzeti nyugalmat, inerciát és nemzeti mél
tóságot háborítani vagy megsérteni próbálja; realisztikus, józan nép.; platonikus jogrend 
és szabadság őrzői, opponálás és passzív rezisztencia népe stb.). Babits konklúzióját úgy 
összegezhetjük, hogy az 1930-as évek legvégén a cselekvést a nagy népek monopolizálták, 
s a tett egyre inkább a rombolás formáját öltötte, így a magyarság fontos hivatást teljesít 
azzal, „ha ragaszkodik ősi, nemes és termékeny lomhaságához”.72

A mi a magyar? kérdés Szekfű Gyulát is kiváltképp izgatta. A nemzetkarakterológiai jel
legű munkák megjelenésének virágkorában egy egész kötetet szerkesztett ezzel a címmel, 
hogy a fantázia és líra felelőtlenségeivel’ szemben bebizonyítsa, lehetséges objektív módszer
rel és eszközökkel megközelíteni a magyarság lényegét.73 Szekfű a magyar szellemet és lelket 
a történetírás tárgyának, mintegy kiindulópontjának tekintette, bár -  s ez is az igazsághoz 
tartozik -  ezt csak egy nagyon általános keretnek tekintette, amelyre a tényleges történe
ti leírásban, tehát amikor politika-, alkotmány-, gazdaság-, társadalom-, művelődés- vagy 
éppen eszmetörténeti összegzést adott, már csak alig-alig utalt. A Magyar történet elősza
vában így vallott erről: „Az emberi történet nem egyéb, mint az emberi lélek története. így 
tanítja ezt a modern történettudomány. És a magyar történet nem egyéb, mint a magyar 
lélek története, azoknak a formáknak a leírása, melyekben a magyar lélek évezredek óta 
jelentkezik, azoknak a hatásoknak leírása, melyeket a magyarság aktivitása hozott létre, 
s ezzel az emberiség történetében minden mástól különböző új színt, új formát képvisel. 
A magyarság életét a történeti tárgyalás természetéből következően továbbra is korszakokra 
kell osztanunk, de lelkét nem darabolhatjuk szét részletekre. Minden korszakban az egész 
magyarság lelkének, az egész magyar léleknek megrajzolására kell törekednünk.”74 Szekfű 
tehát mélyen hitt abban, hogy ’e földi életben nincs nagyobb dolog a léleknél’, s a nemze
teknek is van ’lelkűk’, ’életerejük’, s a történeti tények nem mások, mint ennek a léleknek 
a megnyilatkozásai.75 A történeti tények összegyűjtésével és rendszeres formában történő 
elbeszélésével éppen a történész tud a legközelebb férkőzni ehhez a nemzeti lélekhez. A Há
rom nemzedék második kiadásának bevezetőjében is arról értekezett, hogy művében alap

71 Uo. 40. p.
72 Uo. 85. p.
73 Lásd erről előszavát a Mi a magyar? kötetben. 1. m. 7-12. p.
74Hóman-Szekfű: Magyar történet... I.m . 1. köt. 10—11. p.
75Szekfű Gyula: Petőfi centenárium. In uő: Történetpolitikai... I. m. 112. p.
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vetően a liberalizmusnak, mint általános politikai eszmének a magyar nemzeti egyéniségre 
és lélekre gyakorolt hatását fogja megvizsgálni.76 S ebben a vonatkozásban tartotta Ranke 
életművét meghatározó jelentőségűnek. Úgy látta ugyanis, hogy Ranke történeti ideatana 
forradalmasította a történettudományt. „Nem az a lényeges -  írja alapvető tanulmányá
ban -, hogy egy elmúlt kor minden vagy minél nagyobb számú eseményét megismerjük. 
Hasonlóképpen helytelen és a történet emberfeletti hatóerőivel szemben méltánytalan volna 
a mi saját egyéni vagy közösségi követelményeinket visszavetíteni, vagy azok számára ér
veket és bizonyítékokat keresni a történetben. Mert a múltban, jelenben és minden emberi 
történetben érvényesülő hatalmas ideák függetlenek úgy az emberi élet történetietlen vagy 
történet alatti tényeitől, mint a történetszemlélő egyéni törekvéseitől, sőt ösztöneitől is. Ily 
módon a történeti ideák egyrészt rendszerező, kiválasztó elveket nyújtanak az író számára, 
melyek megszabadítják őt a tények és események mindent elborító áradatától, másrészt pe
dig parancsolólag objektivitásra tanítják, a történetszemléletnek a napi politikától, az adott 
pillanatnyi közösségérzésektől, a klánösztönök kizárólagos uralmától való felszabadítása 
érdekében.”77 Most számunkra -  mivel ezt a fentiekben már fejtegettük -  nem is az a kér
dés, hogy ezt a történetírói ideált Szekfű Gyula mennyire tudta megvalósítani, s mennyire 
tudta függetleníteni magát a napi politikai érdekektől és a ’klánösztönöktől’. Sokkal inkább 
az a kérdés izgat bennünket, hogy az általános történeti ideákat, az egyetemes eszméket, 
s kiváltképp a magyar lélek fogalmát hogyan lehet összeegyeztetni a történeti megismerés 
egyedi jellegének, azaz a történeti események egyszeriségének és megismételhetetlenségének 
valóságával. Ma már talán ebben a kérdésben is a szkeptikus válasz felé hajiunk, de Szekfű 
Gyula tagadhatatlanul hitt abban, hogy ha ezeket a történeti problémákat a kor tudomá
nyának színvonalán írjuk le, úgy, ahogy azok valójában lefolytak, akkor lényegében ma
gát a magyar lélek történetét rekonstruáljuk. Ennek ellenére mégis a szellemtörténeti jelzőt 
Szekfű Gyula esetében nagyon óvatosan kell kezelni. Mert bár igaz, hogy történetírásának 
kiindulópontja szellemtörténeti, s kétségkívül vannak olyan írásai (például A magyar borter
melő lelki alkata), amelyek szellemtörténeti jellegűek, de egész történetírását aligha jellemez
hetjük csupán ezzel a terminussal. Bár a pozitivizmus materialista kiindulópontját sohasem 
fogadta el, s a korábbi korszakok ’pozitivizmusát’ preszcientista faktológiának tartotta, de 
számára a história végső fokon a -  rankei értelemben vett -  megtörtént dolgok, valamint 
a ’magánegyéniségek’ és az ’államegyéniségek’ elbeszélését jelentette. A történetírás lénye
gének tehát az ember és az emberi közösségek (mindenekelőtt a nemzet) cselekvéseinek 
pontos leírását tartotta. Szekfű Gyula alapvetően abban különbözik legtöbb történészünk
től, hogy mindezekről nemcsak szónokolt, hanem mind a ’magánegyéniségről’ (Bethlen 
Gábor, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth), mind pedig az allamegyéniségről’ (A magyar állam 
életrajza, Három nemzedék, Magyar történet) eredeti és időtálló, azaz ma is élvezettel ol
vasható szintéziseket írt. S hogy ezzel mennyire sikerült közel kerülnie a ’magyar lélekhez’, 
már más kérdés. Valamennyire mindenképpen.

Szekfű Gyula a szellemtörténet fogalma alatt két egymástól gyökeresen eltérő jelenséget 
értett. Szellemtörténetnek nevezte azt, amit ma már talán pontosabb terminussal eszmetörté
netnek mondanánk. A szellemtörténet ebben a vonatkozásban nem jelentett többet számára,

76Szekfű: Három nemzedék... 2. kiad. I. m. 10. p.
77 Szekfű: A politikai történetírás. In NNÁ 79. p.
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mint a gazdaság-, társadalom- vagy a művelődéstörténet mellett egy újabb történeti megkö
zelítést és területet. Azaz az így értelmezett szellemtörténetet az egységes történettudomány 
egyik részdiszciplínájának vagy segédeszközének tekintette.78 De beszélt szellemtörténetről 
általános értelemben is, szellemtörténetnek nyilvánítva mindazokat a műveket, amelyek 
a lélek fogalmából indulnak ki. „A mi történetfelfogásunk -  írja -  abban különbözik az 
előttünk járt nemzedékétől, hogy kötelességének tartva a lelket, az adott emberi, halhatatlan 
lelket megbecsülni, nem követeli többé magának azt a jogot, hogy állítólagos magasabb ér
dekekből egy-egy géniuszunkról hiányos vagy célzatosan kidolgozott képet nyújtson.”79 Az 
aligha lehet kérdéses, hogy Szekfű számára a nemzet, faj, etnikum hármasából az első volt 
a legfontosabb kategória, de az is bajosan tagadható, hogy bár a nemzetet a maga történeté
ben kísérelte meg bemutatni, mégis ennek ellenére elbeszélésében volt egy sajátos időtlenítő 
mozzanat, ő ugyanis valóban hitt abban, hogy egy alapvetően ’hanyatló kor hazug rongyai
nak a levetése után, rátalálhatunk a színtiszta, a változékonytól független magyar lélekre’.

A Trianon utáni új konzervatív történésznemzedékben általánossá vált a történeti át
értékelés igénye. Ez a genetikusnak nevezett szemlélet egyrészt szakítani próbált az előző 
történésznemzedék pozitivizmusával és materializmusával, valamint egyoldalú történetma
gyarázataival. Ez a nemzedék -  mint ahogy azt Hóman Bálint megfogalmazta -  „a történeti 
fejlődésben a legkülönbözőbb fizikai és lelki, gazdasági és kulturális, egyéni és kollektív té
nyezők bonyolult irányító működésének eredményét látja, mely tényezők közül a ma ural
kodó felfogás a lelki tényezőket, az összes gazdasági, társadalmi és politikai mozgalmakat 
szükségszerűen megelőző szellemi áramlatokat tartja primer történetalkotó és fejlődésirá
nyító erőknek.”80 Más kérdés azonban, hogy mennyire sikerült ennek a nemzedéknek ez 
a nagyszabású terve, mert kétségtelen ugyanis, hogy a romantikus, függetlenségi történet- 
szemlélettel szakítottak, de tanulmányaikat olvasva módszertani szempontból ma már nem 
érzünk olyan mély szakadékot az ő és az előző nemzedékek ’pozitivizmusa’ között, s még 
kevesebb különbséget látunk a nemzeti problematika kérdésében, hiszen ők sem változtattak 
alapvetően a magyar történetírás -  Szűcs Jenő megfogalmazásával -  ’nemzeti látószögén. 
Ezt a szekfüi -  a kontinuitást erőteljesen hangsúlyozó -  nemzetfelfogást már a korszakban is 
többen vitatták, mindenekelőtt Deér József, aki szerint egyrészt a középkor elején a pogány 
és archaikus szokások és hagyományok továbbéltek és erős hatást gyakoroltak a magyarság 
mentalitására és intézményeire, másrészt „a honfoglalás korától egészen a XIII. század de
rekáig terjedő korszakban oly közösségérzés tölti ki a nép lelkét, melynek középpontjában 
nem az egyének egymáshoztartozásának tudata, hanem annak a közös testi-lelki függésnek 
képzete áll, mely az alattvalók egyetemét a királyhoz és a dinasztiához fűzi.”81

78 Ezt az értelmezést lásd Szekfű Gyula: Világtörténet és magyar történet. In Lukinics Imre szerk.: Emlék
könyv dr. gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére. Születésének ötve
nedik évfordulóján. Budapest, 1925, Budapesti Hírlap, 37. p.; és Hóman Bálint -  Szekfű Gyula: Magyar 
történet... I. m. 1 . köt. 10. p.

79 Szekfű: Petőfi centenárium... I. m. 112. p.
80 Hóman Bálint: Történelmi átértékelés. In: A történelem útja. Válogatott tanulmányok. Budapest, 2002, 

Osiris, 351. p. Az előző nemzedékek ’romantikus és liberális’ történetszemléletének hómani kritikájához 
lásd A történelem útja című tanulmányát. Uo. 374-407. p.

81 Deér József: Pogány magyarság -  keresztény magyarság. Budapest, 1938, Királyi Magyar Egyetemi Nyom
da, 219. p. Lásd még uő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Budapest, 1936, Magyarságtudomány. Deér
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A szekfűi történetírásban és politikai gondolkodásban tehát ez a kissé időtlenített nemzet 
fogalom, és a mögötte meghúzódó magyar lélek a legfontosabb tényező. Számára a nemzet 
olyan ’éltető levegő volt, amely nélkül nem lélegezhetünk’. S ez a nemzetfogalom szoros ösz- 
szefüggésben állt Szekfű politikai hitvallásával, nevezetesen a magyar nemzet állandó veszé
lyeztetettségével, s ezzel szoros összefüggésben az élni akarás imperatívuszával. „Élünk, élni 
fogunk -  mondja például az 1930-as években Asztalos Miklós és Pethő Sándor könyvéhez 
írt bevezetőjében és még nem született oly ellenség, mely ezt a nemzetet eltaposhatná.”82 
S ebből a -  valljuk meg nem teljesen alaptalan -  félelemből fakad az a konzervatív tábort 
jellemző nézet, miszerint a nemzet bár alapvetően történeti-kulturális képződmény, még
is fennmaradásának alapvető és elengedhetetlen feltétele a történelmi magyar állam léte. 
S ugyanezzel -  az általános konzervatív mentalitáson túl -  a veszélyeztetettségérzéssel függ 
össze a magyar konzervatívok óvakodása a radikális reformoktól. „Ma is az a kérdés -  fogal
mazta meg ezt a dilemmát Bethlen István -, elég erősek vagyunk-e, létünk annyira biztosí
tott-e már, hogy kockázatok vállalásával is és radikálisan számoljuk fel mindazt, ami a múlt 
intézményeiből a modern Nyugat szeme előtt és belső érzésünk szerint is talán elavultnak 
látszik, vagy óvatosan, megfontoltan, kockázat nélkül haladjunk előre, tisztában lévén azzal, 
hogy a célhoz így csak lassabban, későbbi időpontban, de biztosabban érünk el.”83 A magyar 
állam szerepének jelentőségét -  mint azt alább a Szent István-i állameszme kapcsán látni 
fogjuk -  Szekfű sem kérdőjelezte meg, de ő azt is világosan látta, hogy egyrészt a nemzeté
pítésben és nemzeterősítésben kizárólag az államra támaszkodni nem lehet, másrészt Tria
non következtében a magyar állam és a magyar nemzet elvált egymástól, következésképpen 
a nemzeti fogalomnak -  a magyar államtól részben független -  új értelmezést kell adni, de 
lehetőleg úgy, hogy ez ne legyen kizárólagosan faji vagy etnikai alapozású, mint a magyar 
fajvédők esetében. Ennek a nem mindennapi feladatnak a megoldása Szekfűnek csak részben 
sikerült. Idézhetők ugyanis olyan passzusok -  főként a Három nemzedékből vagy a Törté
netpolitikai tanulmányokból, amelyek értelmezhetők etnikai jellegű nemzetfogalomként is, 
ennek ellenére mégis azt gondolom, hogy Szekfű lényegében elutasította ezeket a megközelí
téseket, s a nemzetet alapvetően politikai-kulturális jelenségnek tartotta, amelynek az ünnep
lésben, a múlt és az ősök tiszteletében egységesnek kell lennie, s a nagy kataklizmák esetén 
egy emberként kell felsorakoznia az őt irányító államférfiú mögött.84 Ez utóbbiakat András- 
syról írta, de feltehetően Bethlen Istvánra célzott.85 Végül pedig nem lehet egyetlen társadal
mi osztályt, réteget sem kiiktatni a nemzetből. Ez a figyelmeztetés elsősorban a felemelkedő 
ipari és agrármunkásság vezetőinek szólt, de intelmét a középosztály is magára vehette.86

Szekfű tehát úgy gondolta, hogy ha megírja nagy összefoglaló szintéziseit, akkor ezzel 
önmagában megtörténik a magyar nemzeti lélek felmutatása. Kétségkívül ez a metódus egy 
működőképes gondolati rendszert eredményezett, Szekfű ezzel a módszerrel ugyanis nagy-

ugyanakkor osztotta Szekfű azon nézetét, miszerint a történész kötelessége részt venni a ’nemzeti öntu
datosítás’ folyamatában, azaz abban a szellemi mozgalomban, amely ’magyarabbá teszi a magyarságot’.

82 Szekfű Gyula: Bevezetés. In Asztalos Miklós -  Pethő Sándor: A magyar nemzet története ősidőktől nap
jainkig. Budapest, 1933, Lantos, V. p.

83 Bethlen István gróf beszédei... I.m . 1. köt. 6-7. p.
84 Az egységes ünnep szerepéről lásd Szekfű: Petőfi centenárium. In uő: Történetpolitikai... I. m. 110. p.
85 Lásd Szekfű Gyula: Andrássy. In uő: Történetpolitikai tanulmányok... I. m. 128. p.
“ Szekfű Gyula: Petőfi útján. In Petőfi útján. Budapest, 1942, Horizont, 7-11. p.
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részt el tudta kerülni a nemzetkarakterológiák időtlenítő szemléletét. De csak nagyrészt! 
Szekfű műveiben ugyanis -  akarva-akaratlanul -  állandóan megjelennek ilyen korokon át
ívelő nemzeti-népi jellemvonások, annak ellenére, hogy éppen ő fogalmazta meg pontosan 
az ellenérveket az ilyen jellegű megközelítésekkel szemben.87 Ilyen nemzeti jellemvonásnak 
tekintette Szekfű a magyarság antikapitalista talentumát, ’unwirtschaftlich’ mentalitását, 
azaz a magyar társadalom idegenkedését a pénzgazdálkodástól és a haszonra törekvéstől, 
s ezzel összefüggésben a magyar középosztály túlzott ragaszkodását az ’úri’, azaz állami-hi
vatali pályákhoz. „Inkább végképp leszállottak -  írja a Három nemzedékben - , fokról fokra 
csúszva a társadalmi létrán, semhogy hirtelen kiragadják magukat megszokott körükből, és 
az ipari produkció vagy kereskedelem szolgálatába álljanak. A tönkrement agrárcsaládok 
fiai városokba tódultak, s ott megszállották az állami, megyei, városi hivatalokat, le egész 
az írnokságig, mert ezen a helyeken, korlátolt látókörük és világot nem ismerő felfogásuk 
szerint, továbbra is »urak« -  más nyelvre ily értelemben le nem fordítható szó! -  marad
hattak.”88 Emellett Szekfű ilyennek tekintette -  s ennek felismeréséért is tartotta oly nagyra 
Széchenyit! -  az állandó önáltatást, a nemzeti önismeret, azaz a politikai realitásérzék teljes 
hiányát. Ebből a szempontból Szekfű szerette a magyar nemzetet egy naiv gyermekhez ha
sonlítani, aki képtelen önmaga megvizsgálására, s aki illúziókba burkolózva éli életét. S nem 
maradhatott ki a Széchenyi által is egyik fő defektusunknak kikiáltott pártoskodásra való 
hajlam sem, amely még vészhelyzetekben sem szűnik meg, s ’megállásra kényszeríti az ál
lami gépezetet’. Szekfű szerette idézni Széchenyi azon mondását, miszerint ’hibáink sokak, 
de erényeink többek’, de a jó tulajdonságaink között csak a katonai vitézséget, a politikai 
tehetséget és a szabadságszeretetet tudta kiemelni. S hogy ezek az erények nem tudtak fel
színre törni, s mindinkább a negatív tulajdonságok uralkodtak el, ezt a Mohács utáni kétszáz 
éves nyomorúságunknak tudja be, amikor is nemzetünk, mint ’összekötött vesszőcsomó 
széthullott’. S mi sem mutatja jobban a nemzeti jellemvonásokból levezetett történelem -  fo
galmazzunk csak visszafogottan -  erőtlenségét, hogy Szekfű a magyar jellemről szóló nagy 
tanulmányának végkövetkeztetései (a kiegyezés adta lehetőségek elpuskázása; meddő köz
jogi küzdelem; a középosztály érdektelensége a gazdasági pályák, továbbá az új művészettel 
és irodalommal szemben, s ennek következtében a zsidóság térfoglalása; szociális érzéket
lenség stb.) ugyanazok, amelyekre e jellemvonások felhasználása nélkül is eljutott volna.

Konzervatív múltszemlélet

Mályusz Elemérrel vitatkozó írásainak egyikében Szekfű Gyula pontosan megfogalmazta 
ars poeticáját, nevezetesen, hogy szerinte a történetírás kettős természetű jelenség. Egy
részt szaktudomány, amelynek meghatározott szabályai és hagyományai vannak, másrészt 
nemzeti diszciplína, s akinek -  mint mondja -  „megadatott, hogy hangját a szakkörökön 
túl szélesebb rétegek is meghallják, annak kötelességei is vannak”.89 Ha a konzervatív múlt

87 Lásd Szekfű Gyula: A magyar jellem történetünkben. In uő szerk.: Mi a magyar? I. m. kül. 489-494. p.;
és uő: Nem vagyunk bujdosók. In uő: Állam és nemzet... I.m . 255-264. p.

“ Szekfű Gyula: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 242. p.
89 Szekfű Gyula: Válaszom a Magyar történet dolgában. Budapesti Szemle, 1936. 706. sz. 383. p.
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szemléletet akarjuk bemutatni, akkor tehát több súlyos problémával is szembe kell néz
nünk. Először is számba kellene venni mind a konzervatív történetírás szaktudományos 
problémáit, mind pedig ideológiai alapállását. S mivel a konzervativizmusban a hagyomány, 
a tradíció, a történelem meghatározó szerepet játszik, így a magyar történetírás igen jelen
tős része kapcsolódik a konzervatív szemlélethez. Egy viszonylag teljes magyar historiog
ráfiai áttekintés azonban teljességgel szétfeszítené könyvünk szerkezetét, következésképpen 
itt most csak bizonyos alapelvek meglehetősen tömör kifejtésére, a konzervatív ideológiá
hoz kapcsolódó történeti álláspontok rövid ismertetésére nyílik tér. Másodszor, felvethető 
a kérdés, hogy hol végződik a szaktudományos kompetencia, s hol kezdődnek a nemzeti 
elkötelezettségek? Vajon mi történik, ha ez utóbbi kettő ellentétbe kerül egymással? S va
jon igaza van-e Szekfűnek abban, hogy a nemzeti történetírás nem egyszerűen a nemzeti 
múlt leírása, a múltról való beszámolás, hanem egyfajta nemzeti lelkiismeret-vizsgálat, 
amelyből a jelennek és a jövőnek is tanulnia kell? Harmadszor, a konzervatív vagy annak 
nevezhető történetszemléletet korántsem csak Szekfű Gyula -  még ha ő volt is ennek leg
nagyobb alakja -  jelenti. Ezért megkerülhetetlennek tűnik fel a szekfűi történetfelfogás 
bemutatásán kívül, az ő koncepcióját alapjaiban vagy részlegesen megkérdőjelező egyéb 
nézetek ismertetése is.

Szekfű Gyula már tudományos pályájának elején pontosan érzékelte, hogy a magyar 
történettudomány évtizedekkel maradt el az európai, mindenekelőtt a német fejlődéstől. Úgy 
vélte ugyanis, hogy a XIX. század végén a XX. század elején elsősorban a német történet
írók (Ranke, Below, Meinecke) munkálkodásának köszönhetően egy valóságos történet
szemléleti fordulat állt be, s ennek következtében a modern történetírást nagyobb szakadék 
választja el az 1850-es és 1860-as évek történetszemléletétől, mint ez utóbbiakét Liviusétól 
és Thuküdidészétől.90 Ezt a szemléleti fordulatot három területen érzékelte. Egyrészt, a régi 
történeti kutatás középpontjában a politikatörténet állt, esetleg kiegészítve egy kis iroda
lom- vagy kultúrhistóriai függelékkel. A modern történész ezzel szemben a „valóságban 
is kénytelen nagyszámú diszciplína: vallás-, gazdaság-, társadalomtörténet stb. segélyével 
a dolgok összefüggését a politikai: háborús és diplomáciai adatokon túl is rekonstruálni.”91 
A történetkutatás köre tehát a XX. század elején addig nem tapasztalt mértékben kitágult, 
s ezzel olyan tudományterületek kerültek birtokon belülre, amelyek régen nem tartoztak 
fennhatósága alá. Másrészt, a történetkutatás szakmává vált, azaz a lelkes, de naiv műked
velőket felváltották a képzett, forráskritikát alkalmazó és történeti segédtudományokat 
ismerő professzionális történészek. Végül pedig Szekfű -  kissé elhamarkodottan -  úgy 
látta, hogy a szorgos adatgyűjtők és a levéltári aktákat kritikátlanul és vég nélkül publiká
lok kora lejárt.92 „A baj -  írja egy védekező cikkében -  nálunk abból származik, hogy az 
utóbbi emberöltő nagy módszertani eredményeit az előttünk járó generáció nem vette át, 
s mikor már a németeknél Lamprecht és Below megírták nagy műveiket, az ő szempontjaik 
helyett tudósaink többsége adatokat közölt, anélkül, hogy azokat fel tudták volna dolgozni. 
Ahol pedig feldolgozásaik félig népszerű életrajzok vagy beszédek formájában a közönség 
elé kerültek, ott még mindig a múlt század negyvenes éveiből átszármazott liberális-haza

90 Szekfű Gyula: Új színek a Bethlen Gábor-arcképhez. Erdélyi Helikon, 1929. 771. p.
91 Uo. 771. p.
92 Lásd erről: Szekfű Gyula: Egy hetvenéves történetíró (Károlyi Árpád). Napkelet, 1923. 788. p.
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fias frazeológia érvényesült. A szegény publikum fejében végül nem maradt egyéb a hazai 
történetből hazafias kliséknél, nemzeti hősök testetlen alakjánál.”93 A német történetírás 
nagy metodológiai vitájában Szekfű Lamprechttel szemben határozottan a rankei hagyo
mányt folytató Below-Meinecke-vonal mellett foglalt állást. Szerinte ugyanis a lamprechti 
kultúrtörténeti irány céltalan formátlanságot’ hozott létre, és semmivel sem vitte közelebb 
a történettudományt a dolgok megértéséhez. Ezzel szemben a politikatörténet, amelynek 
középpontjában az ’államegyéniség’ áll, továbbra is fejlődőképes irányzat maradt. A nemzeti 
történetírást, a nemzet életrajzát’ azonban -  vélte -  ki kell egészíteni a modern segédtudo
mányok, továbbá a gazdaság-, alkotmány- és művelődéstörténet eredményeivel, valamint 
a Magyarországgal szomszédos országok történetével. Csak ezen az úton haladva lehet el
kerülni mind a Lamprecht-féle művelődéstörténet, mind pedig a gazdasági-szociális irány’, 
többek között a marxizmus egyoldalúságait.94

Szekfű azt is világosan látta, hogy a képzettség és az előző nemzedékek módszereinek 
tagadása még nem elégséges feltétel egy új szintézis létrejöttéhez. Nem elegendő a szorgos 
adatgyűjtőket bírálni, s a régi kliséket elvetni, hanem eletet kell lehelni a klisékbe’, azaz el 
kell vetni az elvont képeket, s be kell mutatni -  mondja például Bethlen Gáborról szóló mo
nográfiája kapcsán -  az igazi férfit és a küzdelmes, néha tragikus hőst, ezen túl a kliséknek 
ellentmondó tényeket is közölni kell, különben ’jámbor lélekrajzokat fogunk firkálni’.

Szekfű munkássága ezen túl még egy jelentős változást hozott a korábbi történetírás
hoz képest. A függetlenségpárti történésszel, Rugonfalvi Kiss Istvánnal vitatkozva írja egy 
helyütt, hogy az adatok kimerítő előadása nem vezet messzire, adatsorok ismertetése he
lyett sokkal inkább történeti problémákat kell a középpontba állítani, s az adatokat ezekhez 
hozzárendelni. Nem elég tehát a cédulákat egymás mellé rakosgatni, s két cédula közötti 
űrt lapos közhelyekkel vagy hazafias frázisokkal kitölteni. Ez az új megközelítés valóban 
szemléleti változást hozott a magyar történettudományban, még ha az elmúlt két ember
öltő alatt nem is követték sokan őt ezen a rögös úton. Igazán jelentős műveinek (Rákóczi, 
A magyar állam életrajza, Három nemzedék, Bethlen Gábor, Magyar történet, A z öreg Kos
suth) mai frissességét ugyanis éppen ez a koncepcionális szemléleti váltás adja. Hiszen 
bármi is történt azóta a kutatásban, bármennyi új történeti tény került is napvilágra, a jól 
kiválasztott sarkalatos kérdések továbbra is sarkalatos kérdések maradtak. A problémacent
rikus szekfűi megközelítést és az alapvető műveket így nehezen moshatja el az idő. Például 
A száműzött Rákóczi című könyvének felvetései és mondandója, nevezetesen, mi történik 
egy aktív, cselekvő történelmi hőssel, ha emigrációba szorul s elszakad a hazai politika rea
litásaitól, akkor is érvényes marad, ha Szekfű némely adatai ma már elavultakká váltak. Az 
emigráns lélek finom jellemrajza, vagy az ’utolsó szalmaszálba kapaszkodás’ jelenségének 
precíz megfigyelése, végül pedig annak a folyamatnak a pontos leírása, hogyan is veszíti el 
a főhős lépésről lépésre realitásérzékét, tegnap, ma és holnap is érvényes igazságokat és ta
nulságokat tartalmaz. Ennek azonban a történetírásban szükségszerűen társulnia kell még

93 Szekfű Gyula: Kritika és terror. Magyar Kultúra, 1929. 304. p.
94 Választását elvi és praktikus érvekkel is igyekezett alátámasztani. Igazi világtörténetet csak néhány gé

niusz (Carlyle, Soréi, Burckhardt, Ranke) volt képes írni, Magyarországon nincs forrás és lehetőség ilyen 
egyetemes történészszakembereket kiképezni, nincs megfelelő szakkönyvtár az illető területhez stb. Ér
velését részletesen lásd Világtörténet és magyar történet. ...I .m . 35-43. p.
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valamivel, nevezetesen alapfokon a stílusos írásmóddal, s legmagasabb szinten a művészi 
megformálással. Ez utóbbira azonban csak a legnagyobb történetírók voltak képesek. Szekfű 
Gyula kétségkívül ezek közé tartozott, ő ugyanis -  Babits Mihály, Horváth János és Szerb 
Antal szerint -  egyike volt a ’legösszetettebb alkotó egyéniségeknek’, akiben mély vallá
sosság keveredett egyfajta dezilluzionista, szkeptikus és ironikus szemléletmóddal. Szekfű 
tagadhatatlanul hitt abban, amit német kortársa, a filozófus Eduard Spranger mondott, ne
vezetesen, hogy ’a történeti beleérzés eredendően esztétikai funkció’. A történetírás ugyan
is nem egyszerűen történetkutatást, valamint a kutatási eredmények közzétételét jelenti. 
Történészek -  köztük a legkiválóbbak is -  sora gondolta, s gondolja ma is, hogy a fentiek 
elégségesek a történetíráshoz. Amint a hivatalviselés, az adminisztratív hierarchia magas 
polcainak elfoglalása senkit sem tett még igazi historikussá, úgy képzelet, konceptuális ér
zékenység, problémalátás, végül pedig íráskészség nélkül sincs történetíró. Egy történet
kutató akkor válik igazi történetíróvá, amikor egy következő nemzedék érdeklődő és olvasó 
tagjai mindenfajta érdek nélkül leveszik műveiket a polcról, s belefeledkeznek az olvasásba. 
S Szekfű Gyula vitathatatlanul ilyen történetíró volt.

Szekfű nagy művein határozottan érződik a struktúra és kompozíció létrehozására, va
lamint a művészi megfogalmazásra való tudatos törekvés. Azokat a történészeket -  mint 
például Jászay Pál, Szalay László és Salamon Ferenc -  becsülte a legtöbbre, akik igazi mű
vészei voltak a magyar történetírásnak.95 Szekfű ugyanis nem hitt a tudományos, tisztán 
objektív történetírásban. A Három nemzedék bevezetésében arról értekezik például, hogy 
a történetírás nem lehet más, mint személyes élmény, mind az író, mind pedig az olvasó 
számára. Továbbá a történetírásból nem küszöbölhető ki a szubjektivitás, hiszen -  mint 
mondja -  „különben nem is volnék magyar, és nem is írhatnék történetet.”96 Akinél nem 
látta ugyanezt a hajlandóságot és belső kényszert a művészi megformálásra, azt nem egy
szerűen közepes vagy rossz történésznek, hanem nemzeti szempontból is káros szerzetnek 
tartotta. „Kötelességünk -  írta például egy kritikájában -  nem kisebbekre, mint Kazinczy- 
ra, Gyulaira, Salamon Ferencre hivatkozva nyomatékkai kiemelni, hogy a nemzeti irány 
ízlés dolgában nem alkudhatunk. ízlés és művészet nélkül nincs nemzeti, csak ponyva- 
irodalom.”97 Ugyanakkor nem szenvedhette a teljesen szubjektív történetírást sem. Vala
mi olyasmire -  bár ezt részletesen soha nem fejtette ki -  gondolhatott, hogy a szubjektivi
tást a tudományos történeti módszerek elsajátításának és alkalmazásának korlátoznia kell. 
S hogy mennyire fontos volt számára az írás minősége, azt mindennél jobban mutatja -  ma 
már túlzottnak nevezhető -  önostorozása a Rákóczi-vitában. Szekfű ugyanis valamennyi 
állítását körömszakadtáig védelmezte, egyedül a stílus kérdésében hajlott önkritikára, még
pedig nem is akármilyenre. „Istenben vigasztalást kereső embert rajzoltam -  írja szenvedé
lyes válaszában. De nem félistent, mint Thaly Kálmán, a költő és udvari történetíró. Nehéz 
és nagy feladat volt. Beismerem, hogy nem sikerült megoldanom. Túlbecsültem erőmet és

95 Már egy korai, Riedl Frigyeshez írt levelében (1913. febr. 3. -  MTA Kézirattár, Ms 491/45) hivatkozik 
Salamon Ferencre, Széchen Antalra és Károlyi Árpádra, mint olyanokra, akiket a stílus dolgában követ
ni akar.

96 Szekfű: Három nemzedék... 2. kiad. I. m. 42-43. p. Ugyanakkor elvetette a tisztán a szubjektív történet- 
írást is. Lásd Lírai történetszemlélet. Magyar Szemle, 1939. 36. köt. 297-306. p.

97 Szekfű Gyula: Álarcos könyvek. Napkelet, 1926. 257. p.
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képességeimet. Nem a történetkutatói, hanem a történetírói, helyesebben alkotói tehetsé
gemet. Történetkritikai szempontból nem hiszem, hogy súlyosabb hibákat követtem volna 
el, és nyugodtan állítom, hogy tárgyamat illető kútfői kérdéseket sikerült a tudomány mai 
állásához mérten tisztáznom. Kevesebb megelégedéssel tekinthetek a művészi feladat meg
oldására, a történeti stílus kérdésére... Rákóczi nagy művész ecsetjére méltó szenvedéseit 
átértettem ugyan, részvéttel és tisztelettel iparkodtam rajzolni, de a rajz éppen nem közelíti 
meg azt a képet, melyet egy nagy művész tudna róla nyújtani. Alkotási képességem nem volt 
arányban átérző és felismerő tehetségemmel. Láttam a dolgokat, megértettem őket, de nem 
sikerült közérthető eszközökkel, művészi szemléltetés által megrögzíteni. Az akarat megvolt, 
de nem álltak rendelkezésemre eszközök... Elismerem, hogy Szalay László művészibben 
dolgozta volna fel a tárgyat. Mert ő nagy író volt, én pedig kis történetkutató vagyok. De 
egyébként úgy felfogásban, mint kritikában és hazafiságban az ő egyenes utódjának érzem 
magamat.”98 Ettől a nyilvánvaló túlzástól eltekintve Szekfű Gyula történetfelfogása mai 
szemmel határozottan modernnek hat, hiszen kifejezetten arról beszél, hogy a történetírás 
nem más, mint történeti konstrukció, s mint ilyen pontosan annyit ér, amennyit az objektív 
igazság keresésének szellemében és a történeti megismerhetőség határain belül, azaz a tör
ténettudomány mindenkori állásának megfelelően megvalósít. Annyit tehát, amennyit egy 
történetíró a maga egyéni alkotóerejével és fantáziájával rekonstruálni tud.

Ez tehát az érem egyik oldala: Szekfű Gyula mint szaktudós, aki lemond a hatalomról, 
holmi önző célokról, aki elkerüli a lármás tömegeket, s aki ’tiszta szándékú társakkal’ leg
inkább monostort építene a ’szellem szolgálatában’.99 Egy másik nagy jelentőségű tanul
mányában még ennél is tovább megy, azt hangoztatja ugyanis, hogy a történettudomány 
nem lehet az élet tanítómestere, erről a ’meddő törekvéséről’ egyszer s mindenkorra le kell 
mondania, s nem törekedhet többre, mint hogy saját tudománya határain belül önmaga 
életét berendezze.100 Nem lehet kétségünk aziránt, hogy Szekfű ezt valóban így gondolta, 
s élete egyes mélypontjain valóban ezt szerette volna elérni.

Ez az önkép azonban alapvetően hamis, van ugyanis az éremnek egy másik oldala is, 
hiszen Szekfű nem elégedett meg a történetírói szereppel, hanem konzervatív nemzetpoli
tikussá és történetpolitikussá is akart válni. Ebben a törekvésében szintén a rankei hagyo
mányra hivatkozott, azaz véleménye szerint a tudósnak kötelessége nagy nemzetpolitikai 
kérdésekben nemzetének útmutatást adni.101 Ezen túlmenően Szekfű nemcsak ebben követte 
mesterét, hanem az alapvető célokban is, azaz kiállt egy konzervatív-idealista politika mellett, 
s harcolt két szélsőség, nevezetesen a liberális doktrínák, valamint a ’beteges feudális irány
zat’ ellen. Ezt a történetírói kiállást annál is fontosabbnak vélte, mivel meg volt győződve 
arról, hogy a magyar közvélemény széles rétegeiből tökéletesen hiányzik a történeti érzék, 
a magyar -  mint mondja -  nem szereti múltját, nem is akarja azt megismerni, s ha mégis 
megismerte, akkor „szívesen elfelejti, kapva valami új, idegen rongyon.”102 A középosztály 
történettudata pedig hamis sémákból, mesékből és történeti féligazságokból áll, s ez a ré-

98 Szekfű: Mit vétettem... I. m. 134-135. p.
99 A gondolat kifejtését lásd Szekfű: Gragger Róbert. . .I .m . 29. p.
100 Szekfű Gyula: A történet mechanizálása. Magyar Szemle, 1931. 13. köt. 331. p.
101 Szekfű: Történetpolitikai... I. m. 7-10. p.
102 Szekfű Gyula: A török korszak történetpolitikai értékelése. Keresztény Politika, 1923. 597. p.
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teg -  s ezt már a saját bőrén is megtapasztalhatta -  kegyetlenül elbánik mindazokkal, akik 
leleplezik illúzióikat. A történetírás ebben a gondolatmenetben tehát nem egyszerűen egy 
szakma, egy mesterség, amelynek elsajátítandó törvényei, szabályai és eljárásmódjai van
nak, hanem nemzeti feladat, sőt igazi nemzeti küldetés. Következésképpen a történetíró, 
aki mesterségénél fogva jobban ismeri egy-egy történeti-politikai probléma összefüggé
seit, mint a politikus vagy az átlagpolgár, a nemzet érdekében köteles a közvéleménnyel 
a felismert igazságot megosztani.

Amikor Szekfű ezeket a normatív elvárásokat a Történetpolitikai tanulmányok elősza
vában megfogalmazta, arra gondolt, hogy a történetíró számára ez a két tennivaló (a múlt 
kutatása és történeti művek írása egyrészt, valamint történetpolitikai gondolatok kifejtése 
másrészt, egymástól elválasztható tevékenység.103 „Ezen a téren tesz az írónak a történet
politikai tanulmány kitűnő szolgálatot: kielégítetvén az aktuális politika iránti, mondhatni 
legális, jogos érdeklődését, megtartja őt a múlt vizsgálata számára, és megakadályozza ab
ban, hogy a politikai porondra leereszkedve, bensőbb életre hivatott önmagát lealacsonyít
sa. A történetpolitikai tanulmányok a szelep szerepét töltik be, melyen át a szabadba tódul 
a gőz, és ezáltal a gépezet állandó, rendszeres működése fenntartatik.”104 Csakhogy ami nor
matív elvként megfogalmazva szépen hangzik, az a valóságban nem működik. A szabadba 
tóduló gőznek tudniillik nem ez a természetrajza. Egyrészt ugyanis Szekfű maga sem tudta 
ilyen élesen elválasztani egymástól tudományos és történetpolitikai gondolatait, másrészt 
nagy műveiben is ott kísért -  reflektálatlanul -  az alapvető ideológiai célkitűzés és igény. 
S hogy ez mennyire így volt, arra bizonyíték az a mód, ahogyan a munkáit ért megalapo
zott kritikákat elutasította. Gyakran ugyanis az ideológiai kiindulópontját vagy mögöttes 
világnézeti beállítottságát ért bírálatot azzal az érvvel söpörte le az asztalról, hogy a recen
zió megfogalmazója nem szaktörténész, így nem kompetens a kérdés eldöntésére. Ez az 
érv azonban csak akkor állná meg a helyét, ha a tudomány és az ideológia hermetikusan 
elválasztható lenne egymástól, s ha ő maga is elválasztotta volna e két tevékenységet. De 
ez korántsem volt így.

De baj van másik axiómájával is, Szekfű ugyanis harmonikusan összehangolhatónak 
gondolta a szaktudományos felismeréseket a ’legfőbb nemzeti érdekek tízparancsolatával’. 
A nemzeti érdekek közül a legfontosabbnak a megmaradás parancsolatát, valamint a nem
zeti egység és öntudat fenntartását vélte. Úgy látta ugyanis, hogy a francia nemzet egységes 
politikai felfogását többek között annak köszönheti, hogy nagy nemzeti történetírói voltak. 
S a francia olvasók ezekből a művekből „szítták és szívják magukba ma is azt a közérzüle
tet, mely ugyanazon kor tagjait egymással és az előbbi nemzedékkel összekötve, egyedül 
képes a nemzeti törekvéseknek állandóságot, s ezzel hatékonyságot, sikert és monumenta
litást kölcsönözni”.105 Véleményem szerint ez a sokakat kísértő csalfa ideál, azaz a nemzeti 
érdekek becsempészése a tudományos rendszerbe, s nem valamiféle köpönyegforgatás, op
portunizmus, pálfordulásokra való hajlam vagy egyenesen gyávaság vezette végül Szekfűt

103 Egészen példátlan eset a magyar historiográfiában, hogy valaki -  igaz, a német viszonyokra vonatkoz
tatva -  megírja saját maga gyilkos kritikáját, azaz a párt- és nagypolitikába tévedt tudós alakját keserű 
iróniával ecsetelje. Lásd A politikai történetírás. In NNÁ 82-84. p.

104Szekfű: Történetpolitikai... I. m. 9. p.
105 Szekfű Gyula: Történeti könyvek a nagyközönség számára. Napkelet, 1923. 361. p.
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zsákutcába. Mert hogy 1945 után odavezette, az nem kérdéses. A nemzeti érdek ugyanis 
nem valami statikus, állandó tényező, hanem pontosan ellenkezőleg: a nemzeti érdek foly
tonosan alakul a külső és belső körülmények változásával. S mivel ezt a tényezőt Szekfű 
történetírása immanens részévé tette, a magyar történeti fordulatok szükségszerűen maguk 
után vonták történetszemléletének átalakulását. S ezt a fordulatot gyakran úgy hajtotta vég
re, m intha még mindig ugyanazon a talajon állna (például Széchenyi -  centralisták váltás). 
Az igazságnak tartozunk azonban annak megállapításával, hogy lehetett volna Szekfűnek 
nagyobb szerencséje is. A XX. századi Magyarország ugyanis gyökeres politikai fordula
tok sorát produkálta, következésképpen néha valóban valóságos ideológiai salto mortalé- 
kat kellett ugrani ahhoz, hogy történeti rendszere működőképes maradjon. S ugyancsak az 
igazsághoz tartozik, hogy egy konzervatív gondolkodó számára -  különösen akkor, amikor 
a magyar nemzet és társadalom, mint oldott kéve darabjaira hullott szét -  indokolt és mél
tánylandó cél a nemzet egységének helyreállítására törekedni.

A kérdés csak az, hogy ez a jogosnak tűnő igény konfliktusok nélkül összeegyeztethető-e 
a tudományos célokkal. S erre a kérdésre, amely a szekfűi életmű legfőbb rejtélye is egyben, 
aligha adható igenlő válasz. S ebből az alapvető konfliktusból származik a szekfűi történet- 
szemlélet többi problémája is. A tudományos megközelítésből ugyanis egyértelműen követ
kezik, hogy mivel a tudományos kérdések nem szavazással dőlnek el (bár Magyarországon 
még ez is megesik olykor), a közvélemény ebből a szempontból nem számít. A közvélemény 
ugyanis -  s ezt Szekfű tapasztalatból pontosan tudhatta - , abban az esetben, ha a régi és 
a modern történeti felfogás között szakadék van, általában afelé húz, aki az ő nyelvén beszél. 
Ilyenformán tehát a régihez! Ha azonban a történetíró a felismert nemzeti érdek mibenlé
téről akarja ugyanezt a közvéleményt meggyőzni, akkor már sokkal bonyolultabb az ügy. 
Hajlamos lesz az ember az ész cseléhez folyamodni, s figyelembe venni az adott kérdésben 
a közvélemény érzékenységét. A politikusok és az ideológusok mást se tesznek, csak folya
matosan figyelik és tesztelik a publikum érzékenységét. Nagy történetíró viszont ezt aligha 
teheti. Szekfű Gyula javára kell azonban írni, hogy nagy műveiben, publicisztikai írásaiban 
elég messzire merészkedett a magyar érzékenységek ingerelésében.

Melyek voltak tehát Szekfű Gyula történetszemléletének sarokpontjai? Véleményem sze
rint ezek a Szent István-i állameszme, a kismagyar-nagymagyar teória, az előbbiekben már 
elemzett liberalizmuskritika, továbbá a magyar forradalmak megítélése, végül pedig a tria
noni békeszerződéssel kapcsolatos nézetek voltak.

István király életét és művét Szekfű rendkívül nagyra értékelte, történeti munkáiban 
alakja csak Széchenyi Istvánnal vetekszik. A történeti István tetteinek (birodalomalapítás, 
a magyarság beillesztése a keresztény Európába, az állam megszervezése stb.) értékelésén 
túl, Szent István személye és állama Szekfű számára szimbolikus jelentőséget is kapott, ne
vezetesen állandó viszonyítási pontként szolgált, továbbá a nemzeti önállóságot jelképezte, 
végül pedig reményt és biztatást nyújtott a fennmaradásért küzdő kis magyar nép számára. 
De Szent István elsősorban a keresztény Nyugathoz való tartozást szimbolizálta, amelyet 
a magyarságnak, mint ’Kelet népének’ szükségszerűen és minden körülmények között kö
vetnie kell, még akkor is, ha ez keserű lemondásokkal és súlyos válságokkal jár.106 István

106 A  g o n d o l a t o t  l á s d  S z e k f ű :  A  m a g y a r  á l la m ...  1 .  k i a d .  I .  m . 4 1 . p .
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király és műve a magyar történelem egyik sarokpontjává vált, amely az Árpád-házi királyok 
számára példa és viszonyítási pont lett, majd az Árpád-ház kihalásával ez a szimbolikus ha
talom átszállt a koronára, így Szekfű szerint még a XIII. századtól megszilárduló rendi tár
sadalomnak is az alapját alkotta.107 Szent István Intelmeinek az idegenekre vonatkozó részét 
(egyetlen nyelvvel és egyféle szokással bíró ország gyönge és törékeny’) pedig úgy értelmezte, 
hogy ez a gondolat természetes folyománya volt az univerzális keresztény eszmének, s hogy 
az eredeti gondolat magában foglalta a természetes asszimilációt, de kizárta az erőszakosat, 
ugyanakkor úgy látta, hogy anakronisztikus lenne ezt valamiféle nemzetiségi jogok elő
képének látni. Szekfű tehát híve volt a Szent István-i állameszmének, továbbá támogatta 
Bethlen István miniszterelnök ilyen irányú kezdeményezéseit az 1930-as években. A Szent 
István-i állameszme Szekfű számára nem egyszerűen Szent István korabeli államát jelen
tette, hanem olyan államfelfogást, amely következik Szent István gondolataiból és politikai 
gyakorlatából -  az ő megfogalmazásában -, Szent István szellemének a mai viszonyokhoz, 
a magyarság erőviszonyaihoz való logikus alkalmazása’. De mit is jelentett ez az államesz- 
me-koncepció a valóságban? Mindenekelőtt azt, hogy az itt élő népeket és a magyarságot

107 E gondolat kifejtését lásd Szekfű: Szent István a magyar történet... I. m. 12-20. p.

A Szent Korona közszemlére tétele a Szent István Emlékév alkalmából. 1938 (mnm  tf)
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elszakíthatatlan kapocs és érdekközösség’ fogja össze. Másodszor, hogy ezen a területen 
nem lehet a nemzetiségi elv alapján tiszta nemzetállamokat létrehozni, s minden ilyen jel
legű kísérlet kudarcra van ítélve. Szekfű a magyarság vezető szerepének és hegemóniájának 
a megkérdőjelezésében sokkal messzebb jutott, mint konzervatív kortársai, ugyanakkor az 
ő írásaiban is ott kísért a magyarság valamiféle különleges hivatásának a gondolata. Jól jel
lemzik ezt az attitűdöt azok a sorok, amelyeket 1938-ban a Szent István-emlékkönyvbe írt: 
„Szent István korában és utóbb is a magyar vezetés irányítá ezt az államot, s ezt a magyar 
vezetést a török kor vérveszteségei után, a XVII-XVIII. századi idegen bevándorlás dacára, 
még a kiegyezési korszakban is fenn tudtuk tartani, -  igaz, ekkor már csak az Ausztriával 
való kapcsolat és a hármas szövetségben való védettségünk segítségével. Ha pedig ma a fö- 
deralisztikus összefogást tartanánk a Szent István-i állameszme követelésének annyira, hogy 
ennek megvalósításával vélnők Szent István birodalmát feltámaszthatónak: akkor megint 
az ősi rendszernek az ő alapítója szellemében való továbbképzéséről van szó. A viszonyok 
számunkra véglegesen megromlottak, s az az uralmi helyzet, amelyet Szent István és népe 
elfoglalt, a megfogyott magyarság számára, megnövekedett és kultúrában is nagykorúvá 
vált népek közt alig remélhető. De ha erről egyszer tényleg le kellene mondani, a Bethlen 
Istvántól meglátott és sok fiatal rétegtől hangoztatott új berendezkedés bizonyára megfe
lelne Szent István gyakorlati érzékének, de egyúttal keresztény és magyar szellemének is.” 
A szöveg -  úgy gondolom -  pontosan jelzi azt a ragaszkodást a Szent István-i állam gon
dolatához, a békés, integrális revízióhoz, amely érzelmileg a magyarok egy részét mind 
a mai napig ehhez a gondolathoz és földrajzi kerethez köti. Szekfű integrális revíziójának 
lényegéhez tartozott az etnikai alapról való lemondás, a méltányos kisebbségi politika, s az 
egykori nemzetiségeink valami módon (az erőszakos asszimilációról való lemondás, gaz
dasági felemelkedés ígérete, kulturális szabadság biztosítása, nemzeti autonómia stb.) való 
megnyerése. Szekfű tehát szemben a magyar konzervatívok többségével -  de Bethlen Ist
vánnal sok vonatkozásban egyezően -  elég messze merészkedett a kompromisszumok útján, 
de a Szent István-i államról végső soron nem tudott lemondani, mint ahogyan azt a Magyar 
történet előszavában megfogalmazta: „Ma, a nemzetiségi elv ürügye alatt végrehajtott or
szágcsonkítás korában nincs égetőbb problémánk, mint a magyar fajnak a többi nemzeti
séggel való együttélése a magyar állam keretében.”108 Ez azonban nem volt több merő illú
ziónál. A realitás ugyanis valami egészen mást mutatott, nevezetesen a XX. század elejétől 
kezdve nemzetiségeink semmilyen formában sem akartak velünk egy államban élni, s csak 
az alkalomra vártak, hogy megszabaduljanak a magyarok számára oly sokat jelentő Szent 
István-i állameszmétői. A Szent István-i állameszmében egykori nemzetiségeink -  még 
annak a szekfűi katolikus, tehát szeretetre és megértésre, továbbá teljes körű jogokat biz
tosító, még a föderalizmust is elképzelhetőnek tartó formájában is -  tulajdonképpen csak 
a magyarok expanziós politikáját látták. Szekfű szavai kétségkívül a realitás felismeréséről 
tanúskodnak (’alig remélhető’, ’ha egyszer tényleg le kellene mondani’), de azt kell monda
nunk, érzelmei felülemelkedtek a valóság és a ráció világán.

Az ő írásaiban is -  mint minden felelősen gondolkodó igaz konzervatívban azóta 
is -  állandóan ott bujkál a kérdés: hol rontottuk el? Mit tettünk, ami kiváltotta a velünk

108 S z e k f ű :  M a g y a r  tö r té n e t . . .  I .  m .  1 .  k ö t .  8 .  p .
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A Szent Jobbot szállító vasúti kocsi. 1938 (mnm  tf)

élő népek ellenszenvét, gyűlöletét és magyarfóbiáját? Erre a kérdésre Szekfű nem adott 
egyértelmű választ, hiszen a Három nemzedékben éppenséggel azt próbálta bizonyítani, 
hogy a magyar liberális állam a magyarság meggyengülését, s a nemzetiségek gazdasági- 
társadalmi-kulturális megerősödösédét segítette elő. Ezért a folyamatért egyrészt a magyar 
politikai osztály hibáit és késlekedését okolta. De ha az egyéni szabadságjogok biztosítá
sa és a kisebbségek lehetőségei szempontjából összevetette a dualista és a két világháború 
közötti romániai helyzetet (a csehszlovákiai helyzetre ez már nem feltétlenül áll), akkor 
minden elfogultság nélkül az előbbit hozhatta ki győztesnek.109 Az ellenszenvnek -  a nem
zetiségek kisebbségi komplexusán túl -  minden bizonnyal társadalomtörténeti okai is vol
tak, nevezetesen a nemzetiségi polgárság és kispolgárság averziójának a jórészt magyarrá 
vált nagypolgárság, továbbá a parasztság, kisbirtokos réteg, illetve az újonnan született 
nemzetiségi értelmiség fóbiájának a nagyrészt magyar nagybirtokos réteg és a hagyomá
nyos magyar intelligencia iránt. De talán Borsody Istvánnak volt igaza, aki ezt az irán
tunk tanúsított irracionális gyűlöletet az úri gőgnek és modornak tulajdonította, szerinte 
ugyanis ez a sok szempontból érthetetlen és felfoghatatlan ellenszenv nem táplálkozha
tott a dualizmus kori politikai, gazdasági és kulturális sérelmekből (bár nemzetiségeink
nek kétségtelenül ezekből is kijutott), hanem elsősorban az emberi méltóságot sértő úri 
magatartás és mentalitás, mindenekelőtt a nemzetiségiek, de a magyar paraszt önérzetét

109 Ezt az összehasonlítást Bíró Sándor később szisztematikusan is elvégezte. Lásd Bíró Sándor: Kisebbségben 
és többségben. Románok és magyarok 1867-1940. Bern, 1989, Európai Protestáns Szabadegyetem. Lásd 
még Rónai András: Nemzetiségi politika Trianon előtt és után. In Deér József szerk.: Erdély. Budapest, 
1940, Magyar Történelmi Társulat, 223-228. p.
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is lábbal tipró úri dölyf, pöffeszkedés és szociális érzéketlenség számlájára volt írható.110 
Ez a magyarázat nem állhatott távol Szekfűtől sem, aki az 1930-as évek végéig óvatosan 
(hiszen ő éppen az úri középosztályt szerette volna megnyerni konzervatív reformjai szá
mára, majd ezt a réteget akarta ’felfrissíteni’ az alsóbb néposztályokból), de ettől az időtől 
kezdve mind keményebb hangon bírálta ennek az osztálynak a gondolkodását és menta
litását. S amikor a magyar politikai elit a két bécsi döntés révén visszakapta a lehetőséget 
a dolgok rendbetételére és az egykori hibák kijavítására, nos, akkor ez a réteg egyszerűen 
csődöt mondott. Aligha írt valaki kegyetlenebb szavakat erről a kudarcról a konzervatív 
Szekfűnél: „Bocskay István mondotta, hogy őt Rudolf császár ágyúival űzte el oldaláról, 
ez a rövid uralmunk a Felvidéken és Erdélyben még súlyosabb hiba volt, mint egykor Ru
dolf császáré. Mindazt teljességgel és egészen megtagadtuk a nem magyaroktól, aminek 
részleges megtagadását a magyaroktól, korábban a csehek és románok szemére vetettük. 
Ők választásokat tartottak -  olyanokat, amilyeneket, néha nem rosszabbakat, mint a mi 
itthoni választásaink voltak; mi megtagadtuk tőlük a polgári jogok ez elemi formáját. A köz- 
igazgatást kivettük kezükből, és sok helyre tőlünk küldöttünk az ő nyelvükben járatlan 
tisztviselőket, akiket itthon nem tudtunk használni, s akik gyakran selejtes emberek lévén, 
s egyébként is a vezető réteg gondolkodásának követői, iparkodtak új helyükön mielőbb 
meggazdagodni. [...] A csehszlovák uralom alatt demokratikus érintkezési formákhoz 
szokott magyarság újra megismerte a főszolgabírói felsőbbséget, olyanok személyében, 
akik nemcsak a régi feudális közigazgatásnak, de az új hitlerizmusnak, a diktatúrának is 
hívei voltak. Húsz éven át keveselltük az utódállamok demokráciáját, s akkor odaküldtük 
a demokrácia nyílt ellenségeit.”111

Szekfűtől némileg eltérően határozta meg Teleki Pál a Szent István-i állameszmét és 
a Szent István-i gondolatot. Teleki ugyanis mindennek elsősorban nem történeti, hanem 
természettudományos alapot kísérelt meg adni. Abból indult ki, hogy a Duna-medence 
egy sajátos és egyedi táj, egyetlen és megbonthatatlan fizikai egység, ’térben és időben élő 
egyéniség’, amely szimbiózisban él az itt élő népekkel, s különösen a ’puszták peremének 
népével’, a később kereszténnyé lett magyarsággal.112 Teleki határozottan azt állította, hogy 
a Szent István-i gondolat nem faji (ma úgy mondanánk etnikai), hanem politikai kate
gória, nevezetesen az itt élő népek ’politikai egybefogásának gondolata’, továbbá a ’népek 
megértésének, a népek helyes és józan vezetésének’ eszméje. Az összetartozó államterület 
alakítja ki továbbá a közös élet, az egységes életforma és az együttes törekvések hármasát. 
A közös érdek Teleki meghatározása szerint nem más, mint az itt élő népek közös boldo
gulása. Ezt a politikai organizációt és közös érdeket testesíti meg a magyar állam, amely 
viszont az egyetlen itt élő államalkotó nép, a magyar műve. Ezzel kapcsolatban Teleki 
ugyanúgy illúziókat kergetett, mint Szekfű és a magyar politikai elit döntő többsége, ami
kor azt gondolta, hogy meg kell várni azt az időt, amíg nemzetiségeink és a külföld megér
tik a Szent István-i gondolat lényegét, mint a térség egyedül lehetséges megoldási módját, 
míg „rá nem nevelődnek arra, hogy az ősi magyar életformának és a magyar szimbiotikus

110 A fejtegetést lásd Borsody István: Magyar-szlovák kiegyezés. A  cseh-szlovák-magyar viszony utolsó száz 
éve. Budapest, 1945, Officina, 36-37. p.

111 Szekfű Gyula: Forradalom után. Budapest, 1947, Cserépfalvi, 68. p.
112 A fejtegetést lásd Szent István birodalma 1941-ben. Budapest, 1941, Élet, passim.
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Vitéz Horthy Miklós a székesfehérvári ünnepi országgyűlésen. 1938. augusztus 18. (mnmtf)

államformának emberi, általános értékét fel nem ismerik.”113 De az igazsághoz tartozik, 
hogy Teleki őszintén feltette azt a kérdést is, hogy mi magunk alkalmasak vagyunk-e az 
ország ’nem brutális, hanem jóságos vezetésére’. S erre a kérdésre nem adott egyértelmű 
feleletet, sokkal inkább kívánalmakat, normatív elveket (türelem a nemzetiségekkel szem
ben, a nemzeti kisebbségek kulturális egyenjogúságának biztosítása, belső fegyelem, lelki 
revízió, műveltségre való törekvés, a közigazgatás szociális érzékének fejlesztése stb.) fo
galmazott meg.114

Szekfű Gyula történetfelfogásának másik sarkalatos pontja az úgynevezett kismagyar- 
nagymagyar teória volt. Szekfű -  mint ahogy arra a fentiekben már utaltunk -  Rákóczi- 
könyvének vitája során a saját bőrén megtapasztalhatta, milyen mélységei vannak a magyar 
közvéleményt megosztó kuruc-labanc ellentétnek, s hogy mi vár arra a történészre, aki 
szakít a kurucos-függetlenségi-szabadságpárti történetszemlélettel. Hiába érvelt ugyanis

1,3 Uo. 16. p.
114 Lásd erről Teleki Pál: Magyar nemzetiségi politika. Budapest, 1940, Stádium, és uő: Magyar politikai gon

dolatok. Budapest, 1941, Stádium, passim.
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azzal, hogy Rákóczi eszménye, a kurucok ideálja bár fontos, de csak egyik része a nemzeti 
eszmének, a 48-as függetlenségi párti politikusok, publicisták és történészek rögtön árulást 
szimatoltak. „Valóban a kurucideál -  próbált meg érvelni Szekfű -  igaz magyar lélekből fa
kadt, de nem kizárólagos ideál, csak egy része, helyesebben egyformája az egyetemes magyar 
nemzeti eszmének.”115 Szekfű úgy látta, hogy a kurucos-erdélyi történetszemlélet -  amelyet 
többé-kevésbé azonosított a kismagyar koncepcióval -  a liberális ideológiából, nevezete
sen a szabadságideál mindenekfölöttiségének teóriájából fakadt, amelyet a magyar törté
netírásban Horváth Mihály honosított meg, s amely Horváth, Salamon Ferenc és Gyulai 
Pál halálával epigonok kezébe került, s igazi lidércnyomásként nehezedett a magyar köz
életre és történetírásra.116 Ő maga az évszázados kuruc-labanc ellentétben ’magyar átkot’ 
látott, s ezen a tragikus szembenálláson szeretett volna felülemelkedni. Nem vagyok sem 
kuruc -  írja -, sem labanc. Magyar történetet írok, nem labancot, bár ilyent írni éppúgy 
nem volna szégyen és rosszmagyarság jele, mint kuruc történetet írni sem az.”117 Hogy mit 
is értett kismagyar koncepción, nos, azt egészen pontosan, ha úgy tetszik pontokba szedve 
öszzefoglalta: 1. a magyar középkor elvetése, benne csupán sötétségét, fekete papi és pá
pai uralmat látva; 2. a Habsburgok szerepének félreértése, szerepük azonosítása a gonosz 
uralmával; 3. a Habsburgok uralmával szembenállók (erdélyi fejedelmek, protestánsok, 
alkotmányvédő vármegyei nemesek stb.) lelkes felkarolása; 4. a kiegyezéspárti 67-esek el
utasítása.118 A kismagyar történetfelfogás érzékeltetésére a XVI. századi népies énekmondó, 
Valkai András versét szerette idézni:

Vaj magyarok, mely bolondok tü vattok,
Magyar fejedelmet, kik nem uraltok,
Nyilvánvaló veszésteket látjátok,
De hiszem, hogy németté vált gyomrotok.

Hozzátéve mindehhez, hogy ez a szemlélet csak a nemzeti önrendelkezés korszakbeli meg- 
valósíthatatlanságáról, valamint a ’nyakunkon ülő török veszedelemről’ feledkezik meg.119 
S arra is figyelmeztette kortársait, hogy ez a szemlélet sehogy sem hozható össze a magya
rok önképét meghatározó másik elemmel, nevezetesen a Magyarország, mint a keresztény
ség védőbástyája (antemurale Christianitatis) elképzeléssel. „Mégis -  mint írja -  a legelső 
alkalommal megtagadjuk e nagyszerű múltat, és elődeinknek nem a török ellen helytálló 
daliákat érezzük -  mert persze csak érzésről, nem pedig tények appreciálásáról van szó -, 
hanem azokat, akik időnkint törökkel szövetkezve, de annak mindig behódolva az ultima 
ratio eszközével, véres polgárháborúval próbálták a nemzeti és vallási jogokat érvényesí
teni. Velük szemben a nyugati magyarság csak akkor és azért talál néha elnézésre vagy ke
gyelemre, mert föltesszük róla, hogy szívében úgyis ott volt az erdélyi fejedelmek zászlói 
alatt, és csak a német elnyomás tartóztatta ott a Habsburgok uralma alatt. Pedig a nyugati

115 Szekfű: Mit vétettem... I. m. 140. p.
116 A fejtegetést lásd Szekfű: Újabb válasz bírálóimnak. In NNÁ 38-39. p.
117 Szekfű: Mit vétettem... I. m. 143. p.
118 Lásd Szekfű: A politikai történetírás. In NNÁ 93-102. p.
119Lásd Hóman-Szekfű: Magyar történet... 3. köt. I. m. 335. p.
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magyarság, amennyire ez ma megítélhető, számra is mindenkor felülmúlta a keletit, s vér
áldozatban is, a német-török malomkő közt lévén, lelki gyötrelmekben is feltétlenül na
gyobbat alkotott, mint keleti testvérei.”120

Ezzel szemben a nagymagyar-koncepción a kuruc-labanc ellentéten való felülemelkedést, 
az osztályok feletti nemzeti egységet, továbbá -  közelebbről nem meghatározva -  a magyar 
tragédia magyar lélekkel való felfogását’, végső fokon -  tehetjük hozzá némi szarkazmus
sal -  saját történetfelfogását értette. Azt a történetszemléletet tehát, amely elismeri a nem
zeti léleknek’ mind a keleti, erdélyi-protestáns, mind pedig a nyugati, királypárti, katolikus 
formáját. Szekfű valóban úgy érezte, hogy ő -  mindenekelőtt a Három nemzedékben és 
a Magyar történetben -  felszabadult a kismagyar történetírás alól, és sikerült az áhított ku
ruc-labanc szintézist megteremtenie. A reflexiók, recenziók, viták alapján, amelyek Szekfűt 
lényegében labancnak kiáltották ki, talán azt mondhatjuk, hogy a kismagyar-nagymagyar 
teória csak egy magasabb szintre helyezte, de meghaladni nem volt képes a régi kuruc-la
banc ellentétet.

Szekfűt egész történetírói pályáján szenvedélyesen izgatta a trianoni összeomlást meg
előző két forradalom története. Ő ugyanis -  szemben a korszak fajvédő nézeteivel -  mind 
az októberit, mind pedig a márciusit forradalomnak tartotta. Megítélése szerint -  szin
tén a korabeli konzervatív közvélekedéssel ellentétben -  nem ezek a forradalmak okozták 
a magyar összeomlást. Bár kétségkívül -  mint mondja -  megnehezítették sorsunkat, még
is sokkal inkább maguk is tünetei és következményei voltak az általános kataklizmának, 
következésképpen Magyarország minden nyomorúságáért ezeket okolni botorság volna. 
Ennél több pozitívumot persze már nemigen állított róluk, annál több kivetnivalót, fogya
tékosságot és bűnt talált bennük. Szekfű megítélése szerint az októberi forradalom mögött 
három társadalmi csoportosulás és ideológia állott, azonban egyiknek sem voltak elég mé
lyek a gyökerei a magyar társadalomban.121

Az egyik meghatározó csoportosulásról -  mint azt a fentiekben már láttuk - , a füg 
getlenségiekről nem volt valami kedvező véleménye, s a bekövetkezett események minden 
korábbi előítéletét igazolták.122 Ügy vélte, hogy a hagyományos magyar függetlenségiek pa
radox módon éppen akkor jutottak hatalomra, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia 
összeomlott, következésképpen céljaik maradék nélkül teljesültek, így létjogosultságuk 
alapja egyik pillanatról a másikra megszűnt. A függetlenségiek kezdetben lelkesen üdvö
zölték a forradalmat, mint a rég áhított szuverenitás megteremtőjét. A cseh, román és szerb 
területfoglalások azonban hamar kiábrándították őket, amikor is megtapasztalták, hogy

120 Szekfű: A török korszak történetpolitikai értékelése... I. m. 598. p.
121 Szekfű már november közepén azt fejtegette egy baráti levélben, hogy az antant nem fogja Károlyit és 

Jászit sem támogatni. S ha mindez kiderül a soviniszta elemek kidobják a süllyedő hajóból a radikáliso
kat, s ellenük „az antiszemita jelszót is fel fogják használni”. Szekfű Gyula levele Gábor Andorhoz. 1918. 
nov. 14. MTA Kézirattár Ms 4492/168.

122 Ezt a gondolatot már néhány nappal az őszirózsás forradalom kitörése után kifejtette a fent idézett, Gá
bor Andorhoz írt levélben. „Ön azt hiszi, hogy a további fejlődés a régi közjogi ellenzék kizárása felé tart. 
Én szeretném hinni, hogy igaza van, az általános európai fejlődés is ezt kívánná, de vajon lehetséges-e, 
hogy amint mi a régi világban jó messze baktattunk a ’művelt Nyugat’ után, most is bármennyire neki
rugaszkodunk, a nyugati fejlődést még nem érjük el, hanem öröklött viszonyaink ismét lehúznak oda, 
honnan talán nem is lehet saját erőnkből megszabadulni? A balkáni államok közé?” Uo.
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„hirtelen jött szabadságunk csak a tanyákról kiszorult szegénylegényeknek, a nádasba vert 
bikának, az éhező téli farkasnak a szabadsága.”123

Nem volt sokkal jobb véleménye Szekfűnek az októberi forradalom vezéréről, Károlyi 
Mihályról sem. Károlyit alapvetően dilettáns, cselekvésképtelen, akaratgyenge és tehetet
len nagyúri politikusnak’ tartotta, akit csak a magyar összeomlás dobott a felszínre, s aki
nek mindig mások mondották meg, mit is kell cselekednie.124 „A valóság az, hogy Káro
lyi Mihály -  írja túlzásoktól sem mentes recenziójában -  nem lett, nem lehetett Masaryk, 
mert ő csak Károlyi Mihály volt. Antantbarátsága is csak Károlyi Mihály-szerű volt: itthon 
okozott botrányokat éretlen társaival, és ezzel megerősítette az antantot az őjusquau bout 
politikájában. Azt állítja, hogy különbékét akart, de a valóságban ő ártott legtöbbet a kü
lönbékének. Antantbarátsága kényelmes, kaszinói és parlamenti, egyoldalú barátkozás volt. 
Még csak meg sem kísérelte, hogy komolyan vegyék külföldön. Ehhez tett, munka, akarat, 
önfeláldozás, a nagyúri élet kényelmeitől elszakadás, üldözések vállalása kellett volna, ami 
mind nem vonzhatta az ő egyéniségét. Uradalmait kockára tette a kaszinóban, de nyugal
mát és életét a haza szolgálatában, soha.”125 Ez a jellemzés -  s ennyit mindenképpen el kell 
mondani Károlyi védelmében -  éppen ezen a ponton nem áll, hiszen Károlyi baloldali 
meggyőződéséért sokat vállalt és kockáztatott. Szekfű Károlyit leginkább azért hibáztatta, 
mert meg sem kísérelte a Diaz-féle fegyverszünet alapján az ország határainak fegyveres 
védelmét. Továbbá azt is Károlyi és Jászi szemére vetette, hogy illúziókat kergettek a ma
gyarországi nemzetiségi politikát illetően.126

A polgári radikálisok esetében elsősorban a gyökereket és a történeti érzéket hiányolta. 
„Ők a németben -  írja például Jászi Oszkárról és Hatvány Lajosról -  csak a porosz junkert 
látják, s nem hiszik el, hogy nekünk magyaroknak elsősorban a porosz rendszeretetre és 
német tisztességre, [...] német szolidságra, közügyekben és privátéletben volna szüksé
günk. Ők azt hiszik, hogy a dzsentri uralma megdőléséből, a radikális elemek uralomra 
jutásából fog kinőni a jobb Magyarország, melyben nem lesz hely többé Kacziányiak és 
Apponyiak számára. Nagy illuzionisták, akiknek egyetlen hibája -  nem a magyartalanság, 
mivel éppoly igazságtalanul vádolják őket, akárcsak engemet -, hanem a történeti érzék 
hiánya.”127 Gyökértelenségük legfőbb bizonyítékát abban látta, hogy a radikálisok önként 
lemondtak az önálló indulásról az -  amúgy elmaradt -  általános választásokon. Ezt az ak
tust egyébiránt történelmi nonszensznek, s egyedülálló aktusnak nevezte a forradalmak 
történetében. A polgári radikalizmus ideológiáját szerinte a ’doktriner liberalizmus leg
szélsőbb, radikális formája’ jellemezte, amely -  ellentmondva ezzel a liberalizmus lénye
gének -  a konzervatív iránnyal szemben még az erőszaktól és a lelkiismereti kényszertől 
sem riadt vissza, s amely -  francia mintára -  vallás- és egyházellenes tanokat hirdetett.128 
A radikálisok emellett szembehelyezkedtek a nemzeti illúziókkal, továbbá kiegyezést kö

123 Szekfű: A  magyar állam... 2. kiad. I. m. 204. p.
124 Károlyi jellemzését részletesen lásd Szekfű Gyula: Egy nagyúri önéletírás. Napkelet, 1924. 187-191. p.
125 Uo. 191. p.
126 Lásd erről Szekfű: Rövid magyar történet... I. m. 498-504. p.
127 Szekfű Gyula levele Török Pálnak. Bécs. 1929. május. Idézi Huszár Tibor: A Magyar Szemle körül. Szer

kesztői, szerkesztőségi levelek 1927-1937. Valóság, 1993. 12. sz. 78-79. p.
128Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. 1. m. 362. p.
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veteltek a magyarországi nemzetiségekkel. Ez utóbbi célokat azonban nem tudták elérni, 
mivel ezek a Szekfű szerint is helyes elvek összekeveredtek a magyar talajtól tökéletesen 
idegen elemekkel’, továbbá a nemzetiségi politikusok az első adandó alkalommal cser
benhagyták őket. Szekfű úgy látta, hogy ezt a politikai álláspontot kellőképpen megma
gyarázza a ’progresszív irányzat’ származási és szociális összetétele. „Politikai és kulturális 
radikalizmusra -  írja például a Három nemzedékben -  e néhány generációval előbb még 
teljesen műveletlen osztály kiváló hajlandóságot tanúsított, mintha csak a gyors progresz- 
szióval -  ez az üres szó volt a polgári radikális program súlypontja -  pótolni akarná mind
azt, mit ősei az Európában rájuk nehezedő súlyos viszonyok közt elmulasztottak. Igen 
sok zsidó család, melynek a század végén a magyar vidék sodrában sikerült tökéletesen 
megmagyarosodni, most az új generációban áttért a polgári radikalizmusra, s a fiatalok 
levetették a nemzeti illúziókat, melyeket atyáik magukra öltöttek. Ezzel azonban a zsidó 
intelligencia nagy tömegei, leghangosabb képviselői elszakadtak a nagy magyarságtól, ami 
a zsidóság sorsa további alakulására végzetes hatással volt. A polgári radikálisok minden 
bűne a zsidóság fejére szállt, pedig ilyen bűn elég sok volt.”129 A fentieken túl több írásá
ban is sorra veszi ezeket a hiányosságokat és defektusokat (keresztényellenesség; zsurna- 
lisztikus felületesség; dilettantizmus; anacionalizmus; a nemzeti érzések megsértése; szö
vetkezés a polgárellenes szociáldemokráciával és a soviniszta függetlenségiekkel; útnyitás 
a bolsevikok előtt stb.).130

Az októberi forradalom harmadik erejéről, a szociáldemokratákról Szekfűnek az volt 
a véleménye, hogy a mozgalom nem más, mint a marxizmus egyszerű magyarországi fiók- 
lerakata. A marxizmusban pedig -  keresztény világnézetének megfelelően -  nem látott 
egyebet, mint az ember anyagiasságának és önzésének apoteózisát, amely leginkább az osz
tályharc teóriájában nyilvánul meg.131 Azt ugyan ő is elismerte, hogy a szociáldemokraták 
társadalmi bázisa, az ipari munkásság elég széles tömeget alkotott ahhoz, hogy a pártnak 
döntő szava legyen az országos kérdésekben, de úgy vélte, hogy ez a súly nem jogosította fel 
a párt vezetőit arra, hogy a szocialista mozgalmat és ideológiát egyedül uralkodóvá tegyék, 
továbbá hogy a polgársággal szemben a kényszer és erőszak eszközeit alkalmazzák.132 A párt 
vezetőit azonban leginkább azért bírálta, mert nem tudtak ellenállni a kísértésnek, s hatal
mon maradásuk érdekében kezet fogtak az ’ázsiai-orosz bolsevizmussal’. Azzal a bolseviz- 
mussal, amely mind a külpolitikai, mind pedig a belpolitikai helyzet tökéletes félreértésével 
hozzáfogott a magyar társadalom véres átalakításához, s amely megszüntette a jogrendet és 
a közbiztonságot, lehetetlenné tette a társadalmi osztályok békés együttélését, végül pedig 
tönkretette a magyar nemzeti kultúrát.133

129 Uo. 364. p.
130 Szekfű: A magyar állam... 2. kiad. I. m. 207—208. p.; Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 362-365. p.; Hó- 

man-Szekfű: Magyar történet... I. m. 596-597. p.; Rövid magyar történet... I. m. 497-501. p.
131 Szekfű marxizmusértelmezését lásd Három nemzedék... 5. kiad. J. m. 359-362. p.
132 Lásd erről Szekfű: A magyar állam... 2. kiad. I. m. 208. p.
133 Szekfű már 1918. október 29-én azt írja Angyal Dávidnak, hogy a „fő most a bolsevikizmus kikerülése. 

De akik így tönkre tudták tenni a monarchiát, azok a szociális rendet is tönkre tudják tenni. Csak akkor 
lesz igazán vége mindennek”. Szekfű Gyula levele Angyal Dávidnak. MTA Kézirattár, Ms 805/6. Véle
ményét a kommunizmusról Gábor Andorhoz irt leveleiben fejtette ki részletesen. (1920. jún. 7.; 1920. 
júl. 5.; 1920. júl. 6. MTA Kézirattár, Ms 4492/170.)
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A szekfűi történetszemléletet és történeti koncepciót konzervatív oldalról -  nem így 
a többi irányból, mint ahogy az könyvünk más fejezeteiben olvasható -  kevés kritika érte, 
inkább bizonyos elrajzolásokat (Habsburgok történeti szerepe, Erdély megítélése stb.) nehez
ményeztek vagy periodizációs problémákat (Domanovszky Sándor) vetettek fel. A szekfűi 
történetírást a magyar történettudományon belül ideológiai-politikai, ugyanakkor kon
cepcionális, történetelméleti elvek mentén leginkább Mályusz Elemér bírálta. Szinte nem 
volt olyan periodizációs, teoretikus vagy módszertani kérdés, amelyekben Mályusz ne ta
lált volna kivetnivalót. Mályusz valóban korszakos és jelentékeny történeti műveit és ta
nulmányait olvasva az embernek az a határozott érzése alakul ki, hogy őt szinte irritálta 
a szekfűi konzervatív-katolikus, ’nagymagyar’ történetírás, s egyik legfőbb célja éppen az 
volt, hogy a szekfűi kérdésfelvetésekre gyökeresen más történeti választ adjon, ha úgy tet
szik a magyar történelmet a szekfűitől gyökeresen eltérő alapokra helyezze. Itt most termé
szetesen csak a nemzeti kérdés szempontjából fontos nézetkülönbségekre utalunk. A Má- 
lyusz-Szekfű vita ugyanis nem egyszerűen két nagy hatású történetíró szakmai vitája, nem 
is csupán a hagyományos katolikus-protestáns, aulikus-függetlenségi szembenállás, továbbá 
a Széchenyi-Kossuth követői közötti ellentét egyik megnyilvánulása, s végképp nem csak 
a középkor-barokk-romantika vonalával szembehelyezett reneszánsz-felvilágosodás-libe- 
ralizmus irányzatok elsőbbségének a kérdése. Ezek is természetesen, de a vitát kétségkívül 
politikai-ideológiai szempontok is uralták. „A múltról megalkotott kép, a történetfelfogás 
azonban -  mondja Mályusz előadásainak egyikében -  nem egyszerűen a történettanárok 
vagy a történelemtanítás ügye. A jövő kulturális és politikai célkitűzéseit a laikusok által 
nem is sejtett méretekben befolyásolja a történeti tudat. [...] Ha most a magyar történelem
nek a követésre méltó korszakai a középkor-barokk-romanticizmus, világos, hogy ebben 
az irányban fog alakulni nemzetünk jövője is. Sőt, nemcsak fog alakulni, hanem már úgy 
is élünk.”134 Mályusz Szekfűvel ellentétben nem világpolitikai rendszerekben és konstruk
ciókban gondolkodott, hanem politikai-ideológiai szempontból a magyar öncélúság elvét 
vallotta, hiszen úgy vélte, hogy a magyarság csak egyedül és kizárólag önmagára számíthat, 
s kifejezetten elutasította mind a Habsburg restaurációs elképzeléseket, mind pedig a ’ba
rokk-romantikus koncepciók’ szerinte csalfa ígéreteit. Mályusz történeti koncepcióinak 
(a XVII. századi erdélyi hagyományok példaértéke; a XVIII. század mint nemzetietlen kor; 
a türelmi rendelet jelentősége stb.) mélyén ez a politikai-ideológiai gondolat munkál. Má
lyusz szemben állt a Szekfű által követett szellemtörténeti irányzattal is, bár annakjelentő- 
ségét elismerte, de a magyar történettudományt határozottan a népiségtörténet felé terelte. 
„Megírni a magyar népiség történetét -  írja -, ez annyit jelent, mint feltüntetni a magyar 
faj etnikumának alakulását, megállapítani a veszteségeket, amelyek azzal érték, hogy egyes 
csoportok leszakadtak róla, viszont megállapítani a nyereségeket, amelyek más népek be
olvasztásával következtek be, szólni számbeli növekedéséről, azután arról, hogy a generá
ciók mindennapi munkájában miként fejeződnek ki lelki sajátságai, milyen a fogékonysága 
a kultúra iránt, s végül, milyen az a lassú, de mozgalmas történeti folyamat, amelynek során 
felhasználja azokat a művelődési elemeket, kultúr javakat, amelyeket a felsőbb társadalmi

134 Mályusz Elemér: A történettudomány mai kérdései. Budapest, 1936, Első Kecskeméti Hírlapkiadó és 
Nyomda Részvénytársaság, 15. p.
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rétegek, az intelligencia, tudatosan szokott átvenni a külföldtől.”135 A mályuszi történetírást 
ennek következtében egy sajátos kettősség jellemzi. Egyrészt módszertani újítások egész 
sora, történetkutatói szorgalom, alaposság és éleslátás, másrészt a radikálisabb hangvételű 
konzervatív nézetrendszer és a magyar fajvédelem határán ingadozó erős ideológiai töltet. 
Az általa művelt népiségtörténet szemléleti frissessége ugyanis megkérdőjelezhetetlen, mi
vel a hagyományos és megcsontosodott politika- és művelődéstörténeti vonalról a magyar 
történetírást egy korszerű, társadalomtörténeti irányba vitte.136 Ugyanakkor a szélesebb látó
körű, a világpolitikai realitásokat és konstellációkat jobban érzékelő -  de amint azt a fentiek
ben fejtegettük, ugyancsak ideologikus -  szekfűi vonallal szemben Mályusz egy bezárkózó, 
magyarságközpontú koncepcióhoz tért vissza, sőt a szekfűi, alapvetően nemzetközpontú 
felfogástól a rendkívül sikamlós etnikai történet felé terelte a történeti gondolkodást. A né- 
piségtörténetet ugyanis Mályusz egyértelműen fel kívánta használni az etnikai küzdelem 
céljára is, hiszen több helyütt arról értekezik, hogy egy ilyen történeti mű tudatosíthatja az 
ott élő magyarságban az ezeréves sorsközösséget, következésképpen figyelmezteti a magyar 
etnikum tagjait ’faji kötelességeikre’, ennek következtében a népiségtörténeten felnőtt nem
zedékek képesek lesznek majd áldozatot hozni fajtájukért, továbbá nem hagyják el nyel
vüket anyagi előnyökért, egyszóval az így felfogott történettudomány egyértelműen nem
zeti feladatokat lát el, s alapvetően a revíziót szolgálja.137 Mályusz a politikai nemzet, Szent 
István-i nemzeteszme, kulturális nemzet stb. szekfűi és más konzervatív, szellemtörténeti 
koncepciókkal szemben az 1930-as évek végén, 1940-es évek elején határozottan az olasz 
és német ihletettségű népi nemzet elképzelését vallotta magáénak, azt a gondolatot neve
zetesen, hogy „rekesszük ki a zsidóságot, bocsássuk el békés megegyezéssel mindazokat, 
akik szívükben nem érzik magukat egészen magyaroknak, s azután mi, akik megmarad
tunk, alakítsuk át úgy életünket, hogy azt végre a magunkénak mondhassuk”.138 Mályusz 
kétségkívül átvette a német Volkstumskunde fogalmait (népi nemzet, néptalaj, kultúrtalaj 
stb.), s az irányzat módszertanát is nagymértékben hasznosította, de azt is világosan látni 
kell, hogy mindezeket mintegy átfordította, s a magyar -  sokszor kifejezetten németellenes 
élű -  öncélúság gondolatának szolgálatába állította. Mályusz úgy vélekedett, hogy a nyugat
ról importált politikai nemzetkoncepciónak eleinte kétségkívül voltak előnyei (a magyarság 
számának növekedése, a hazai németek ragaszkodása a magyar államnemzethez stb.), de 
idővel a hátrányai is mind nyilvánvalóbbakká váltak (a falvakban nem mindig a magyarság 
volt a nyertes; ott nem is értették a politikai nemzet koncepciót; az asszimiláltak csak szám-

135 Uo. 22. p.
136 A mályuszi népiségtörténet fogalmáról lásd uő: A népiség története. In Hóman Bálint szerk.: A magyar 

történetírás új útjai. Budapest, 1932, Magyar Szemle Társaság, 237-268. p., valamint uő: Népiségtörténet. 
Szerk.: Soós István. Budapest, 1994, MTA Történettudományi Intézete.

137 A gondolatmenetet lásd Mályusz: A történettudomány mai... I. m. 25-27. p., valamint uő: A magyar 
történettudomány. Budapest, 1942, Bolyai Akadémia, passim.

138 Mályusz: A magyar történettudomány... I. m. 11. p. A vita egyik szála a középkori magyar nemzetiségi 
politikát is érintette. Lásd Mályusz Elemér: A középkori magyar nemzetiségi politika. Századok, 1939. 
257-294.; 385-448. p. Mályusz ebben a Szent István-i állam Szekfű-féle értelmezésével szemben azt fejte
geti, hogy az Árpádok politikáját tudatosság, a beolvasztásra és az asszimilációra való törekvés jellemezte. 
Változás ebben csak a XIII. században következett be. Lásd erről részletesen uő: A középkori magyarság 
település-és nemzetiségpolitikája. Budapest, 2002, Lucidus Kiadó.
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ban, s nem minőségileg gyarapították a magyarságot; a zsidó tömegek és a zsidó szellemiség 
tért hódítottak Magyarországon; Trianon után a kisebbségi sorba jutott magyarok kényszer
asszimilációja eredményre vezethet stb.). Kétségtelen továbbá, hogy a mályuszi népi nem
zet fogalomnak nemcsak etnikai vonatkozásai voltak, hanem abban szerepet játszott a nép 
előtérbe helyezése’, a munkásság és a parasztság életszínvonala emelésének kívánalma is.

Ebbe a keretbe illeszkednek a magyar polgárosodásról kifejtett gondolatai is. Mályusz 
ugyanis úgy vélte, hogy Magyarországon reális esély volt egy szerves, organikus polgároso
dásra. Ez az új polgárság szerinte négy csatornából táplálkozhatott volna. Egyrészt a Kossuth 
reform- majd forradalmi mozgalmának társadalmi hátterét biztosító elszegényedett nemesi 
társadalmi rétegből, amelyhez az abszolutizmus korában csatlakoztak a széles közneme
si csoportok is. Másrészt az eredetileg német városi polgárságból, amely vezetését azon
ban a XVIII. század végére, a XIX. század elejére már a nemesi származású magyar csalá
dok vették át. Harmadrészt a régi jobbágyság feltörekvő elemeiből. Negyedrészt, a szlovák, 
szerb, román nemzetiségű értelmiségiekből, nekik kellett volna ugyanis Mályusz szerint 
a ’tradíciókban olyannyira gazdag magyar értelmiséggel egy társadalmi vezető csoporttá 
összeolvadniuk’. Ez a nemesi eredetű kultúrközösség alakulhatott volna át békésen polgári 
kultúrközösséggé. De a XX. század elejére a magyar társadalom organizmusa teljességgel 
felbomlott. „Megszűnnek a régi életformák -  mint írja eltompul a józan nemzeti életösz
tön, értelmi célok helyett frázisok és jelszavak miatt marakodnak az emberek. Megváltoznak 
a társadalmi emelkedés és süllyedés okai is: a régi vagyon helyett a pénz veszi át uralmát. Az 
a romboló erő, amely az egészséges társadalmi organizmust elpusztítja, atomizálja, amely 
a régi rendeket egymással ellenséges osztályokká változtatja át, a zsidóság.”139 A zsidóság ezt 
úgy érte el szerinte, hogy egyrészt szétporlasztotta a hazai polgárságot, s így megakadályozta, 
hogy a magyar nemesség összeolvadjon vele. A magyar nemesség ugyanis a régi polgárság 
helyébe lépő zsidó polgársággal már nem akart összeolvadni, mert -  mint mondja -  végre 
is valami büszkeség is maradt benne’. Másrészt a zsidóság ’áthatolhatatlan űrrel választotta 
szét’ a magyarságot és a nemzetiségi értelmiséget. A hazai nemzetiségek magyarellenes be
állítódásáért ugyanis elsősorban a zsidóság okolható, hiszen -  mint mondja -  a magyar so
vinizmus fő képviselői, túlkompenzálandó zsidó eredetüket, elsősorban a zsidó publicisták 
közül kerültek ki, s ez a sovinizmus mintegy elüldözte a magyarságtól a hazai nemzetiségi 
vezetőket. Ezt az alapvetően zsidóellenes, bezárkózó népi nemzet koncepciót Mályusz kiter
jesztette egészen a saját koráig. Azt fejtegette ugyanis, hogy vagy sikeres lesz a ’neoroman- 
ticizmus’ elképzelése a magyar polgárosodásról, nevezetesen a klebelsbergi oktatáspolitika 
megteremti a magyar polgári osztályt, s addig is a keletkezett űrt az értelmiség tölti be. Vagy 
pedig -  ha a reakció egyfelől, a demokrácia és liberalizmus hívei másfelől -  meghiúsítják 
ezt a folyamatot, akkor marad a forradalmi megoldás, azaz a most ’önként félreállt’ protes
tantizmus megtalálja az utat a földművesekhez és az ipari munkásokhoz, s őket teszi meg 
a ’nacionalizmus jegyében a nemzet gerincévé’.140 De ha egyik út sem bizonyul járhatónak, 
akkor társadalmunk -  vélte -  könnyen elmerülhet a bolsevizmus tengerében.

139 Mályusz Elemér: Kossuth működésének társadalomtörténeti háttere. Napkelet, 1928. 166-182. p., kül.
181-182. p.

140 A fejtegetés részleteit lásd Mályusz Elemér: Értelmiségünk és a neonacionalizmus. Napkelet, 1928. 291- 
295. p.
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Magyar sorskérdések

Magyar középosztály? Tartok tőle, a Korunk Szava olyanról ankétozik -  írta 1933-ban a lap 
felkért hozzászólójaként Szekfü Gyula ami nincs, és aminek megteremtésére szinte az utol
só pillanatot is elmulasztottuk.”141 Ez a sommás, s minden bizonnyal elkeseredésből fakadó, 
következésképp túlzásoktól sem mentes megfogalmazás pontosan mutatja, milyen jelentős 
szerepet játszott Szekfű és konzervatív kortársai történet- és nemzetkoncepciójában a magyar 
középosztály problémája. Szekfű Gyula felfogásában -  hasonlóan a többi, őt valóban izgató 
témához -  sajátosan keverednek a történeti, politika és ideológia megközelítések, azaz a van 
(vagy a volt) realitásai a legyen kivánalmaival. Szekfű történetkoncepciójának lényeges eleme 
ugyanis az a meglátás, hogy Magyarországon nem alakult ki szerves polgári társadalom és pol
gári középosztály (ez -  nóta bene -  két egymással összefüggő, de azért alapvetően különböző 
probléma), s ennek következtében egy egészséges és egységes magyar nemzet. Paradox módon 
a kommunista hatalomátvétel után a magyar marxistának nevezett történetírás majd négy 
évtizedig ezt a tételt ragozta -  képmutató módon elhallgatva a forrást, s természetesen Szek
fű eredeti elképzeléséhez képest ellenkező megoldást ajánlva egy valóban létező problémára.

Szekfű nagy történeti összefoglalásaiban egyrészt arra a kérdésre kereste a választ, hogy 
miért nem alakult ki nálunk polgári társadalom és polgári középosztály, másrészt publicisz
tikájában a probléma megoldásának módját kutatta, nevezetesen, ha már eddig nem jött 
létre polgári társadalom és középosztály, hogyan lehetne mégis a jövőben megteremteni azt. 
Ennek következtében társadalomtörténeti fejtegetéseit, amelyek kifejezetten modernnek 
számítottak a korabeli történettudományban, át- meg átszövik politikai-ideológiai szem
pontok és megfontolások. Szekfű úgy látta ugyanis, hogy az európai összehasonlításban 
igen jelentős számú magyar nemesség a XVIII. század végétől kulturálisan azt a szerepet 
játszotta, amit Nyugaton a harmadik rend. A magyar kis- és köznemesség patriarchális 
életfelfogása és életmódja azonban (visszahúzódás a vidéki kastélyokba és kúriákba; vár
megyei politizálás; felületes, de ténylegesen meglévő latinos műveltség; az Ősi alkotmány és 
szabadság’ szinte vallásos tisztelete; a bécsi udvarral szemben opponáló, sérelmi, de azért 
óvatos, a kereteket nem feltétlenül felrúgni akaró politizálás; patriarchális, de alapvetően 
parancsoláson alapuló viszony a jobbágysággal stb.) nem tette lehetővé, hogy gazdaságilag 
is eljátssza a polgári középosztály szerepét.142 Szekfű szerint a XVIII. századi merkantiliz
mus nálunk nem tudta megteremteni az autochton magyar polgárságot, s ennek elsődleges 
oka a bécsi udvar volt. „A bécsi kormány -  írja bizonyos túlzásoktól sem mentesen -  a ma
gyar nemzetgazdaságot gyarmati fokra szállítja le, s ezzel a »harmadik rend«, az iparűző 
és kereskedő városi polgárság életlehetőségét megsemmisíti.”143 A Három nemzedékben 
ehhez még fontos érvként azt is hozzáteszi, hogy ezt a politikát azért követték az osztrák 
államférfiak, mert a magyar nemesség vonakodott adózni, s így hozzájárulni a Monar
chia osztrák tartományokkal arányos teherviseléséhez.144 Az újkor hajnalán a nyugatihoz

141 Szekfű Gyula: Magyar középosztály? Korunk Szava, 1933. 37. p.
‘“ Ezeket a fejtegetéseket részletesen lásd Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 68-78. és 92-107. p.; Magyar 

történet... I. m. 5. köt. 209-254. p. Rövid magyar történet... I. m. 268-281. és 429-444. p.
143Rövid magyar történet... I. m. 278. p.
144Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 69. p.
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Gardenparti a kormányzónál a budai várban (FSZEK)

hasonló gyáralapítási láz is elmaradt Magyarországon, a csekély számú új üzemet sem 
polgárok, hanem elsősorban arisztokraták alapították. A városi polgárság és a nemesség 
összeolvadása nem következett tehát be, s amennyiben töredékesen mégis végbement ez 
a folyamat, úgy akkor sem a polgárság, hanem a köznemesi réteg mentalitása lett a min
taadó.145 A feltörekvő csoportok (vármegyei intelligencia, birtoktalan armális nemesség, 
szlovák kisnemesség, német városi polgárság, kisebb mértékben magyar parasztság, falu
si és városi iparosság stb.) tehát életmódban, mentalitásban leginkább ehhez a nagyrészt 
köznemesi eredetű, s később egyre inkább dzsentrinek, vagy úri középosztálynak neve
zett réteghez asszimilálódtak. Szekfű szerint ez a folyamat azért volt elkerülhetetlen, mert 
a magyar társadalomban egyrészt nem volt más mintaadó társadalmi csoport, másrészt 
ez a réteg nem viselkedett zárt kasztként, hanem megkönnyítette a hozzá alkalmazkodni 
akaró csoportok számára, hogy beházasodással vagy életformaváltással asszimilálódjanak. 
A gazdasági-társadalmi korszakváltással, amit a kapitalizmus eredményezett, azonban ez 
a réteg mind számbeli súlya, mind pedig mentalitása miatt nem tudta lefoglalni az ipari
kereskedelmi és az intellektuális (például hírlapírás, irodalom, egyetemek) szektorok ösz- 
szes pozícióját, következésképpen ezeket a foglalkozási ágakat nagy tömegben a zsidóság 
foglalta el. A két középosztály azonban etnikai-kulturális, mentalitásbeli, valamint tradi
cionális és történeti okok miatt nem tudott szervesülni.146 „A liberális törvényhozás -  írja 
például a Három nemzedékben -  hiába mondta ki a szabad connubiumot és commerciu- 
mot, egy-egy vidéki társadalom nemesi, nyárspolgári, értelmiségi és zsidó rétegei mégis

'“ Ezeket a fejtegetéseket lásd uo. 171-173. p.
146 E folyamat legpontosabb leírását lásd uo. 312-348. p.
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külön foltokban, egymástól elkülönzött zsombékokon ülnek.”147 A szervesültség hiányával 
küszködő, tehát a társadalmi csoportok elkülönülésén, atomizáltságán alapuló magyar 
társadalom gondolata végig ott kísért Szekfű fontosabb írásaiban, bár ezt a koncepciót 
összefoglalóan, a maga teljességében nem fejtette ki soha.

Arra a kérdésre, hogy miért is nem alakult ki Magyarországon organikus módon polgári 
társadalom és polgári középosztály, Szekfű tehát cizellált választ adott. Azt mondta egyrészt, 
hogy a bécsi udvar gazdaságpolitikája nem tette ezt lehetővé, ugyanis Magyarországot vagy 
eleve gyarmati helyzetben akarták tartani, azaz érdekük az osztrák, cseh és morva terüle
tek fejlesztése volt, vagy azok, akik mégiscsak szerették volna hazánkat fejleszteni, vissza
rettentek ettől a nemesség ellenállása láttán. A másik lényeges okot a magyar köznemesség 
mentalitásában, s e mentalitás mintaadó voltában találta meg. A ’nemzethibákat és -bűnö
ket’ (hiúság, önáltatás, öncsalás, hirtelen fellobbanó és azután gyorsan kialvó lelkesedés, 
állandó törekvés a szenvedélyek felkorbácsolására, közrestség, irigység, kölcsönös gyűlölet, 
hízelgés a szenvedélyek és érzelmek által irányított közszellemnek, a közjogi problémák ál
landó feszegetése, az érzelmek, a józan ész szempontjainak gyakori mellőzése stb.) Szekfű 
leginkább a köznemességben, illetve a köznemesi mintákon felépült úri középosztályban 
vélte megtalálni.

Szekfű középosztály-koncepciója szorosan összefüggött egy másik problémával is, ne
vezetesen arról az alapvetően pesszimista hangszerelésű történetszemléletről van szó, amely 
szerint az újkori magyar történelem egy folyamatos hanyatlásként írható le. Véleménye sze

147 Uo. 318. p.
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rint a társadalomban mindig is van egy szellemi és anyagi tekintetben meghatározó réteg, 
amelynek kvalitásától nagymértékben függ az adott kor minősége és az ország teljesítmé
nye. Úgy látta, hogy XIX. század folyamán a magyar politikát meghatározó középnemesség 
a liberalizmus merev, dogmatikus és radikális változatát (vallási közömbösség, egyházelle- 
nesség, gazdasági beavatkozás elutasítása stb.) fogadta el, ahelyett hogy Széchenyi mérsé
kelt, kompromisszumos és konzervatív koncepcióját követte volna, s ezzel az országot el
indította egy lejtőn, amelynek végén az ország geográfiai, gazdasági és szellemi széthullása 
állt. S ez a folyamat törvényszerű volt, hiszen nézete szerint egy mérsékelt, visszafogott li
berális középpárt fából vaskarika. Egy mérsékelt liberális középpárt -  írja a Három nemze
dékben -  „mely a szabadság elvét fennen hirdeté, de túlzásait és bűneit magától távoltartá, 
a dolog természetéből folyólag halva született ötlet, mert vagy valóban a szabadság elvén 
áll, s akkor a túlzásokkal szemben semmi fék, semmi kényszer nem áll rendelkezésre, vagy 
pedig kényszert alkalmazva, öntudatlanul is elhagyja a liberális alapot, konzervatív lesz, és 
kénytelen a harcot fölvenni előbbi párthívei ellen.”148 Ehhez a folyamathoz járult még 1848 
és 1867 között a politikai szempontból meghatározó és mintaadó rétegnek gazdasági ha
nyatlása és anyagi ellehetetlenülése.149

A gazdasági korszakváltást, ami a modern kapitalizmus világméretű térhódításaként je
lent meg, a magyar középosztály -  mint mondja -  átaludta, mivel a ’harcos és jogász nemzet 
tagjaiból’ hiányzott a kereskedelmi és ipari tehetség. „Az ősi földről elzaklatott magyarság 
így indult neki a tévelygésnek, miután az első lépést, a hivatalba állást már megkönnyíté 
neki Tisza Kálmán protekciós politikája, s az államhivataloknak tőle eszközölt szaporítá
sa.”150 Az átalakuló nemesi osztály anyagi és szellemi hanyatlása ellenére tehát megtartotta 
politikai vezető szerepét, sőt éppen ez a nemzedék valósította meg a kiegyezést, Szekfű 
szerint ’négyszáz éves közjogi történetünk tetőpontját’, valamint a nemzetiségi törvényt. Ez 
utóbbiról az volt a véleménye, hogy a nemzetiségek nem fedezték fel benne saját fejlődésük 
kedvező feltételeit, s rövidlátó módon visszautasították a magyarok békülő kezét, és pasz- 
szív rezisztenciával elhagyták a magyar közéletet. Ez a nemzedék már politikai és szellemi 
szempontból is magán viselte a hanyatlás jegyeit. A közjogi ellenzék ugyanis negatív poli
tikai programmal, puszta tagadással próbált népszerűséget elérni, s a nemzetiségi törvény 
szellemével ellentétesen cselekedni. Szellemi téren pedig eltávolodott az 1848 előtti nemze
dék ’lélekemelő idealizmusától’, műveltsége egyre inkább látszatműveltséggé vált, s úrrá lett 
rajta a jelszavas, szűk látókörű nacionalizmus, a nyárspolgári önzés, lelki mozdulatlanság 
és a durva materializmus. A harmadik nemzedék, tehát a századforduló nemzedéke csak 
beteljesítette ezt a folyamatot. Ez a nemzedék Szekfű szerint az Arany-Deák-Gyulai-féle 
nemzeti klasszicizmusnak, a klasszikus hagyományok megújítóinak életművét nem tudta 
folytatni. „Mintha a klasszikus magyar elemek -  mint írja -, miknek utolsó nagy képviselője 
Gyulai Pál volt, elvesztették volna elaszticitásukat és az élet szükségleteihez alkalmazkodó 
képességüket. A kritika ostora a nemzeten kívül állók kezébe került, akik azt szeretetlenül, 
az ütés kedvéért és nem a javításért fordították a nemzet ellen.”151 Az eredeti magyar klasz-

148 Uo. 89. p.
149 A folyamat fő okát Szekfű a kártalanítás módjában látta. Ennek részletes kifejtését lásd uo. 167-175. p.
150 Uo. 246. p.
151 Szekfű: GraggerRóbert... I. m. 30-31. p.
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szicizmust (Széchenyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Eötvös és Deák) nem a harmadik nemze
dékre jellemző mértéktelen optimizmus jellemezte, hanem a reális valóságismeret, a köte
lességtudat és a tenni akarás, végül pedig a kereszténység és európaiság összeegyeztetésének 
igénye. A századfordulón ez a szellemiség tehát kiürült, s lett belőle öndicséret, mértéktelen 
és megalapozatlan optimizmus, nagyzási hóbort, s hazugságokon alapuló tévhit.

A harmadik nemzedék alatt beteljesedett folyamat eredményeképpen pedig romhalmaz
zá vált az ország, a gazdaság súlyos krízisbe esett, megszűnt a jogrend és a jogbiztonság, 
a társadalmi osztályok békés együttműködése és a nemzeti kultúra. Ennek a folyamatnak 
logikus következménye lett a háborús vereség, a káosz, a forradalmak, a vörös- és fehér
terror, végül pedig Trianon. Szekfű szerint ez a folyamat nem következhetett volna be, ha 
az utolsó száz évben a magyarságot, s különösen az uralkodó elitet és a középosztályt nem 
emésztette volna a dekadencia kórja. Arra a kérdésre, hogy mikor is kezdődött az általános 
hanyatlás Szekfű kétféle választ is ad. Egyrészt, amint azt a fentiekben fejtegettük, ezt az idő
szakot a reformkorra teszi, mivel a reformkori nemzedék inkább a liberális, majd radikális 
korszellemet, azaz Kossuthot, s nem Széchenyi mérsékelt konzervatív politikáját követte. 
A másik válasza ugyanerre a kérdésre az, hogy a magyarság hanyatíása tulajdonképpen már 
Moháccsal megkezdődött, bár -  mint mondja -  Trianont nem Mohács okozta, mégis az or
szág kikerülhette volna Trianont, ha nincs Mohács. Mohács után ugyanis háromszáz évig 
megszűnt a magyar állam szuverenitása, továbbá a török hódoltság miatt vált Magyarország
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nemzeti államból nemzetiségi állammá, végül pedig Mohács következménye a magyarság 
m odern kori társadalmi struktúrája, különösen az egészségtelen nagybirtokrendszer.152

Ha a bomlás folyamatát, az erkölcsi és anyagi hanyatlást -  mondja Szekfű -  nem tud
juk megállítani, akkor még szörnyűbb tragédia elé nézünk. S mivel a hanyatlás elsődleges 
oka erkölcsi, így a megújulás sem lehetséges erkölcsi nemesedés nélkül. Ebben az össze
függésben Kölcseyt szerette idézni, nevezetesen, hogy ’haladás a matériában, de haladás 
a lélekben -  semmi’. így válik Széchenyi koncepciója Szekfű számára követendő példává, 
a degradáción alapuló történetszemlélet ideológiai kiindulóponttá, nevezetesen hogy a tria
noni sokk rá kell hogy kényszerítse a magyar uralkodó elitet és a középosztályt a reális ön
ismeretre és az ezen alapuló önépítkezés fontosságára. Az 1920-as évek elején még úgy látta, 
hogy a magyarság, mint legyőzött nép ereje abban áll, hogy a kártékony álmodozástól, az 
önámítástól, a hiú vágyaktól megszabadulva végre ’magunkba nézhetünk, és végre m a
gunkra találhatunk’, azaz a szétesett nemzetet a nemzeti öntudat elmélyítésével újra ’össze 
tudjuk tákolni’, s meg tudjuk teremteni a ’teljesebb, kiműveltebb, magyarabb magyarságot’. 
Ez azonban szerinte a világháború előtti korszak baloldali szellemiségével nem valósítható 
meg. A középosztály és a szellemi elit képviselőinek mélyebben kell lenyúlnia a gyökerekhez. 
A gyökerek pedig Szekfű számára két dolgot jelentettek. Egyfelől a tradíciót, a hagyományt 
és a történetiséget, azaz az élő, eleven, mindig megújuló viszonyt a magyar történeti múlt
hoz, másfelől a magyar népet, mindazt, amit a népi kultúra jelentett. A középosztálynak 
véleménye szerint mindkét területen halaszthatatlan tennivalói vannak, egyrészt egy ha
mis, romantikus történetszemlélet helyett egy reálisat elsajátítani, másrészt a népnek ’az 
arcáról el kell vonni a ráaggatott rongyokat, bécsi, budapesti, cigányos, dzsentris, hivata
los kendőket’. Trianon után Szekfű számára a fő kérdés így hangzott: van-e esélye annak, 
hogy egy ilyen felelősségtudattal rendelkező középosztály kialakuljon, s teljesítse a nemzet 
szempontjából életbe vágó feladatát.

A Három nemzedék írásakor még látott esélyt arra, hogy a magyar középosztály, amelyet 
nagyrészt azonosnak tartott a privilégiumait és vagyona nagy részét elvesztett köznemesség
gel, s amely a gazdasági élethelyzetében bekövetkezett gyökeres változás ellenére nagyfokú 
vitalitást mutatott, azaz megtartotta tekintélyét, műveltségét, állami és megyei befolyását, 
megújuljon. A Három nemzedék tehát nem pamflet, ahogy azt sokan -  megalapozatlanul -  
nevezni szokták, hanem olyan -  igaz, alapvetően elrajzolt -  ideológiai-történeti mű, amely
nek nem a múlt feltárása az elsődleges célja, hanem a valódi nemzeti önvizsgálatra történő 
felszólítás, egy új nemzetkoncepció kialakítására tett jelentős kísérlet, s végül segélykiáltás, 
s egyben nagyon határozott figyelmeztetés a magyar nemzet elitje és középosztálya számára, 
hogy ha a megkezdett úton haladnak tovább, szakadékba taszítják a nemzetet. Szekfű ugyan
is azt világosan érzékelte, hogy a régi nemesi középbirtokos réteg mentalitását és életmódját 
a jórészt paraszti életformát folytató bocskoros nemesekre, a parasztokra, a nagyrészt német 
és zsidó városi polgárokra kiterjeszteni lehetetlenség. A modern korban, a nemesség kivált
ságos helyzetének eltörlése után polgári életfelfogás, polgári erények és ideálok nélküli kö
zéposztály -  vélte -  fából vaskarika. A magyar középosztály legfontosabb problémáját tehát 
abban látta, hogy a polgári erényeket elutasította magától, e réteg képviselői alapvetően nem

152 A gondolat részletes kifejtését lásd Szekfű Gyula: Mohács vagy Trianon? Élet, 1926. 333-335. p. és uő: 
Tömöri. I. m. 585-594. p.
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polgárok, hanem úriemberek akartak maradni. Ezt azonban merő anakronizmusnak, szín
tiszta illúziónak, a magyar légvárak legveszedelmesebbjének tartotta. A kívánt változásnak 
Szekfű szerint alapvetően négy feltétele volt. Egyrészt a dzsentri-exkluzivitás feladása, azaz 
összeolvadás az értelmiséggel és a feltörekvő paraszti és polgári rétegekkel, másrészt az úri 
mentalitással és életfelfogással való gyökeres szakítás, harmadrészt a nemzeti és a keresztény 
célokkal való azonosulás, végül pedig e réteg kulturális-művelődési színvonalának emelése. 
Megválaszolásra vár még az a rejtély, hogy miért a középosztálytól várta az 1920-as évek ele
jén az ország megmentését? A kérdésre viszonylag röviden lehet válaszolni. Mert más társa
dalmi csoporttól semmi jóra nem számított. Korának nagybirtokosait -  nemes egyszerűség
gel -  Széchenyi szellemét meg sem értő, a nemzeti kultúrára nézve hasznavehetetleneknek, 
meddőknek és idegeneknek tekintette.153 Az alsóbb néposztályokat, tehát a parasztságot 
és a munkásságot pedig kulturális szempontból nem tartotta elég érettnek a feladathoz.

Az 1930-as évek közepére azonban Szekfű számára is kiderült, hogy lehetetlent kívánt 
az úri középosztálytól, a magyar társadalom s benne a magyar középosztály nem az általa 
megkívánt irányba indult el, hanem -  saját, ugyancsak szemléletes kifejezésével élve -  egy 
neobarokk, azaz tekintélyelvű, úrias mentalitású és hierarchikus értékrendű társadalom 
alakult ki, ennek következtében fokozatosan leszámolt a magyar középosztályhoz fűződő 
illúziójával is. írásaiban pontosan megfigyelhetjük azt a folyamatot, amely az 1940-es évek 
elejére gyökeres fordulattá érett, s amely nagyrészt magyarázza 1945 utáni nézeteit és maga
tartását is. Publicisztikája ettől kezdve folyamatos és egyre reménytelenebb figyelmeztetés 
az úri középosztály tagjainak címezve, hogy ha nem cselekednek, akkor a ’negyedik és az 
ötödik rend’ veszi át a vezetést. „A szegénység előbb-utóbb fel fog emelkedni -  írja például 
kulcstanulmányainak egyikében -  hatalom dolgában, de mi lesz akkor középosztályunk ko
ravén maradványaival, mi lesz akkor európai műveltségünkkel? Talán meg tudják mondani 
a vidéki nemes, megyei anekdoták barátai és a vidéki kúriák regényeinek olvasói. Az én pol
gári észjárásom a magyar fejlődés újabb megtörésétől tart, ha a nép széles rétegét emelkedé
sében nem várja készen egy széles befogadóképességű magyar polgári osztály.”154 Korholta 
a középosztályt, mert a választójogban csak hatalmi, s nem hatalmi és nevelési kérdést látott, 
továbbá vonakodott bevonni a hatalom sáncaiba a szegényebb néposztályokat.155 Vaksággal 
vádolta őket, mert képtelenek megérteni a földkérdésnek a jelentőségét, valamint a leszakadt 
magyarság problémáit. Ostorozta őket, mert sokan közülük bedőltek a német totalitarizmus 
eszméjének, azt gondolva, hogy a tulajdonelsajátítás majd megáll a zsidó gyárnál és nagy
birtoknál, továbbá hogy a nemzetiszocializmus megszelídíthető, azaz ’kereszténnyé tehető’.156 
Ezzel szemben Szekfű világosan látta, hogy a nácizmus és a kereszténység nem hozható kö
zös nevezőre, a nemzetiszocialisták ugyanis nem engedik az egyházat az utcára és a csalá
dokba, a gyermekeket pedig ’nem engedik Krisztus egyházához’, továbbá gyakorolják a steri
lizációt, amely az egyház tanítása szerint tütott dolog, végül minden úton-módon terjesztik 
az új pogányságot, amely alapjaiban mond ellent a kereszténység betűjének és szellemének.

153 Lásd Szekfű: Állam- és nemzetfenntartás. In uő: Történetpolitikai... I. m. 24. p.
154 Szekfű: Magyar középosztály?... I. m. 37. p.
155 Szekfű Gyula: A középosztály és a választójog. Korunk Szava, 1936. 464-466. p.
156 Szekfű Gyula: Magam és mások ügyében. Korunk Szava, 1937. 708-710. p.
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A magyar középosztály döntő többsége azonban nem követte Szekfűt ezen a rögös, 
szembenézést és önkritikát is megkívánó úton. A másik -  nevezzük talán így a Hóman 
Bálint-i út sokkal kényelmesebbnek és járhatóbbnak tűnt. Hóman ugyanis a német-ma
gyar sorsközösség eszméjét propagálta, s ezt kísérelte meg történeti érvekkel (a honfoglaló 
magyarok Berengár lombard királlyal és Arnulf bajor herceggel kötött szövetsége mint az 
olasz-német-magyar együttműködés előképe; magyarok és németek ’fegyverbarátsága’ az 
Osztrák-Magyar Monarchiában; művelődési kapcsolatok stb.) is alátámasztani. „A Német 
Birodalom és Magyarország -  mint írja -  legnagyobb államférfiak Ottó császártól Bis
marckig és Szent Istvántól az idősebb Andrássy Gyuláig, mind egyaránt tisztában voltak 
a természeti adottságokból és történeti sorsközösségből következő baráti viszony szükség- 
szerűségével. Tisztában voltak azzal is, hogy ez a természetes szövetség -  a két nép szám
beli súlyának, erőviszonyainak, politikai hatalmának különböző méretei mellett is -  csak 
mindkét fél szabad és önkéntes elhatározása esetén lehet tartós és gyümölcsöző kapcso
lat.”157 Hóman ezt a szükségszerű együttműködést és barátságot abban vélte felfedezni, hogy 
a magyarság számára a Német Birodalom természetes hátvédet biztosít, a németek számá
ra pedig az erős és egységes Magyarország előőrsül s egyben védőbástyául szolgál a ’keleti 
erőkkel szemben vívott küzdelemben’. Talán mondani sem kell, hogy ezek a historizáló 
gondolatok politikai célokat szolgáltak, s illuzórikus voltuk Hóman és a konzervatív réteg 
tisztességesebb tagjai számára is hamarosan nyilvánvalóvá vált. Magyarország 1944. már
cius 19-i megszállása ugyanis új helyzetet teremtett, s további szakadásokat eredményezett 
a középosztály politizáló tagjai között. Hóman ugyanis egyrészt tiltakozó levelet írt Edmund 
Veesenmayer német követnek, követelve a nemzeti önrendelkezés formális helyreállítását, 
sőt a bűnösök bíróság elé állítását, s miniszterséget az új kormányban nem vállalt, de tag
ja lett a Törvényhozók Nemzeti Szövetségének, követte Szálasit Sopronba, s alkalmanként 
részt vett a nyilas országgyűlés munkájában.158 Hóman tehát a magyar politikai elitnek és 
a politizáló középosztálynak azt a részét képviselte, amely -  szemben Szekfüvel, Bethlennel, 
Gratz Gusztávval, gróf Esterházy Móriccal, gróf Sigray Antallal, báró Apor Vilmossal, id. 
és ifi. Pallavicini Györggyel stb. -  meg volt arról győződve, hogy a ’jövő az etatizmusé és az 
államszocializmusé’, továbbá a magyar politikának a nemzeti öncélúságon, a szociális szem
pontot is érvényesítő keresztény erkölcsiségen és a fajvédelem gondolatán kell alapulnia, 
végül pedig a háborúban ki kell tartania a német szövetség mellett, még akkor is, amikor 
már minden gondolkodó számára nyilvánvalóvá vált a németek veresége.159

A magyar középosztály felfrissítése tehát kulcskérdés volt Szekfű és a világosabban látó 
konzervatív reformerek számára. Elsősorban ezért figyelte élénk érdeklődéssel a magyar 
ifjúsági mozgalmakat és szellemi kezdeményezéseket. A középosztállyal szemben egyre kri
tikusabb látásmódja, valamint kivételes társadalmi érzékenysége miatt azonnal észrevette,

157 Hóman Bálint: Német-magyar sorsközösség. Budapest, 1941, Sylvester, 12-13. p.
158 A levelet Bencsik Zsuzsanna közli (Hóman Bálint a magyar-német kapcsolatokról. Világosság, 1994.2. sz. 

68-71. p). Lásd még Hóman feljegyzéseit Magyarország megszállásáról (In Glatz Ferenc: Németbarátság, 
történelmi alapokon. Hóman Bálint 1944-ben. In uő: Nemzeti kultúra -  kulturált nemzet 1867-1987. Bu
dapest, 1988, Kossuth, 312-323. p.).

159 Ezeknek a gondolatoknak a részletes kifejtését lásd Hóman Bálint: In memóriám! Gömbös Gyula. In 
uő: Művelődéspolitika. Budapest, 1938, Magyar Történelmi Társulat, 7-18. p. és uő: A nemzeti kormány 
a népért és a hazáért. A magyar feltámadás négy esztendeje 1935-1939. Budapest, 1939, Stádium, passim.
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ha ebben a számára oly fontos kérdésben a legkisebb elmozdulás is történt. A nemzedéki 
problémát az általa szerkesztett Magyar Szemle is kiemelten kezelte, s igyekezett a lapot 
megnyitni a tehetségesnek vélt fiatalok előtt, még akkor is, ha kifejtett nézeteikkel nem is 
azonosult feltétel nélkül. Szekfű felfigyelt arra, hogy a világháború után gomba módra szü
lető és nemzedéki alapon szerveződő társaságok (Országos Széchenyi Szövetség, Bartha 
Miklós Társaság, Magyar Holnap Társaság, Wesselényi Reformklub, Bethlen Gábor Kör, 
Főiskolai Szociálpolitikai Intézet stb.) ideológiája -  a közöttük kétségtelenül meglévő viták 
ellenére -  alapvetően azonos alapokon nyugszik. E nemzedéki tömörülések gondolatvilága 
ugyanis radikálisan eltért a XIX. század végén és XX. század elején Magyarországon uralko
dó két társadalomszemlélettől. Nevezetesen a történeti középosztály fenntartására és meg
erősítésére létrejött, illetve az ezt gyökereiben támadó baloldali szocialista-polgári radikális 
ideológiákról van szó. Szekfű világosan látta, hogy a régi középosztály már nem termel új 
ideákat, még a markáns jobboldali reformerek is -  mint például Prohászka Ottokár -  velük 
szemben a ’jóindulatú közömbösséget vagy az elnéző kritikát gyakorolják’. S míg Mikszáth 
és Herczeg kritikus, de nem ellenséges volt ezzel a társadalmi osztállyal szemben, Móricz 
már a parasztot helyezte történeteinek és eszméinek középpontjába, így „évtizedes munkás
sága erősen hozzájárult a középosztályt illető illúziók rombolásához”.160 Szekfű ennélfogva 
kénytelen volt tárgyilagosan megállapítani, hogy az újabb és újabb ifjúsági mozgalmak már 
nem tekintik mintaadónak a régi középosztályt. Azt is észrevette, hogy az azonosságok mel
lett, határozott mentalitásbeli különbség van a húsz- és harmincévesek nemzedéke között. 
A harmincasokra, akik ifjúságuk egy részét a lövészárokban töltötték, a szakadozott mű
veltség, a szenvedésektől ellopott félórák autodidaktikus olvasottsága, a testgyakorlás és az 
erő kultusza jellemző. Ez a nemzedék -  mondja Szekfű -  nem alakított ki magának önálló 
ideológiát, képviselői nem a saját útjukat járják, hanem Ady, Móricz és Szabó Dezső árnya
latain vitatkoznak. Ugyanakkor e nemzedék többsége anyagi problémákkal küzd, s ezért 
tartoznak az elégedetlenek, a szanálási konszolidációt destruálók táborába. A ’harminca
sokat’ leginkább azért kárhoztatta, mert bár magukat új nemzedéknek, konzervatívnak, 
nacionalistának és antiliberálisnak nevezik, forradalommal kacérkodnak, de a nemzeti 
múltról alig tudnak valamit, végül kereszténynek mondják magukat, de semmit sem tud
nak a vallás lényegéről, s messze állnak egy vallási megújulástól. Alapvetően ködevőknek és 
illuzionistáknak tartotta őket, mivel azt hiszik, hogy vezető politikai állások megszerzésével 
mind maguk, mind pedig a nemzet sorsán javíthatnak. „De az is bizonyos, hogy minden if
júság -  írja -  kigyógyul egyszer illúzióiból, örök illuzionisták csak a politikai vezércikkírók, 
de azok is csak írás közben. [... ] Ugyanakkor nem vitatható, hogy problémáik valóságosak, 
s csak egy előrelátó szociális politika vezetheti ki őket abból a zsákutcából, amelybe nagy
részt önhibájukon kívül kerültek”161 A húszévesek ezzel szemben nem mentek át a háború 
és a forradalmak borzalmain, többé-kevésbé rendezett körülmények között nőttek fel, első
sorban a cserkészetnek köszönhetően valláserkölcsi nevelésben részesültek, folyamatosan 
tanulhattak, sőt sokan külföldi ösztöndíjakat kaptak. Szekfű az 1920-as évek legvégén, az 
1930-as évek elején még abban bizakodott, hogy ez az ’erős, egészséges, mozgékony fia-

160 Szekfű Gyula: Az ifjúság társadalomszemlélete. Magyar Szemle, 1930. 8. köt. 209. p.
161 Szekfű Gyula: A mai ifjúság korosztályai. Magyar Szemle, 1928. 3. köt. 138. p. Szekfű megfigyelését a nem

zedékekről beépíti a Három nemzedék új kiadásába is. Lásd Három nemzedék... I. m. 5. kiad. 451-462. p.
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talság’, amely a lélek mélységeiben s a szellem magaslatain egyaránt járatos’, és a ’nemzeti 
célok szolgálatában európai eszközöket is tud használni’ helyreállítja az elszakadt területi 
magyar ifjúsággal a lelki harmóniát, továbbá szebb és élhetőbb Magyarországot teremt.162

Az 1930-as években ezzel ellentétben nem egy Szekfű által vizionált fiatalság jelent meg 
a szellemi és politikai életben, hanem egy valóságos politikai és szellemi mozgalom, a népiek 
mozgalma. A népiek ugyanis nem pontosan azon az úton jártak, amelyet Szekfű kívánatos
nak tartott. Ennek következtében egy sajátos viszonyt alakított ki a mozgalomhoz. Egyrészt 
folyamatosan beszámolt a népiek jelentősebb intellektuális teljesítményeiről, továbbá meg
kísérelte a középosztállyal megértetni a mozgalom jelentőségét és értelmét, másrészt szü
net nélkül bírálta őket, helytelenítve számos politikai, világnézeti és -  szerinte -  helytelen 
történetfelfogásból fakadó nézetüket. Szekfű elsők között ismerte azonban el, hogy ezeket 
a népi írókat alapvetően a megértésre törekvés, a jóindulat és a részvét irányítja, a szerető 
sajnálkozás a koldusokon, a zselléreken, az egy-két holdas gazdákon, a tanyai tudatlansá
gon, ugyanakkor szerinte nem vérrel, nem forradalommal, hanem a konzervatív reform 
organikus átalakulásával, tehát esztendők megfeszített munkájával kell hogy lefolyjék és 
célt érjen az általa is kívánt átalakulás.163 Következésképpen utópiának tartotta a paraszt
kultúrát eszményként felvázoló nézeteket, a ’parasztklasszicizmust’, a ’turáni-szláv paraszt -

162 Szekfű: A mai ifjúság... I. m. 139. p.
163 Szekfű Gyula: Az ifjúság társadalomszemlélete... I. m. 212. p.

M é s z á r o s o k  fe lv o n u lá sa  a S z e n t Im re -ü n n ep ség ek en . 19 3 0 . a u g u s z tu s  2 2 . (mnmtf)
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állam’ gondolatát, a ’magyarság keleti hivatásáról’ szóló tanokat, végül a ’kollektív népi lé
lek’ valóságát hirdető eszméket.164 Egyetértett viszont azokkal a népi írókkal, akik szerint 
a nagybirtok menthetetlen, hiszen ő is úgy látta, hogy a nagybirtok -  amely kialakulásának 
történeti okait éppen ő tárta fel -  nyugati minták szerinti likvidálása egész bizonyosan be 
fog következni.165 A nagybirtok azonban -  mint mondja -  elsősorban népesedési kérdés, 
s ’ha ceruzavonalakkal darabokra szelnénk’ még nem oldanánk meg minden kérdést, hiszen 
a nagybirtok mégiscsak termel, s igyekszik több embernek munkát adni. Ezzel együtt elju
tott a telepítés és a földreform gondolatához, figyelmeztetve a középosztályt, hogy tévednek, 
ha csak a földet nézik, ahelyett, hogy az embert néznék, hiszen nagy tömege él a szegény 
embereknek, „akiknek méltánytalan helyzetén ma már nem lehet sem kivándoroltatással, 
sem iparosítással, sem nagyvárosba küldéssel segíteni, miként a háború előtt történt. Nem 
marad egyéb hátra, mint a telepítés, és ezzel kapcsolatban a földbirtok reformja.”166

Németh László éles kritikájára, tudniillik, hogy Szekfű és az általa szerkesztett Magyar 
Szemle tevékeny részt vállalt a bethleni restaurációban, s az ez ellen lázadók gerincének 
megtörésében’ azt válaszolta, hogy Bethlen István ugyanúgy, mint Tisza István elsődleges 
feladata a magyar állam és ezzel együtt a magyar nép megmentése volt a teljes feloszlás
tól. Ez ugyanis elsődleges érdeke volt nemzetünknek, hiszen a Németh László által is hir
detett szociális reform is csak akkor hajtható végre, ha van „önálló léttel bíró nép, amely 
önmagát megreformálhatja.”167 Szinte ars poetica-szerűen írja Némethnek címezve, hogy 
az ő feladata nem a társadalmi reform megakadályozása, hanem „helyzetünk reális külső 
és belső szemléletére nevelve, felkelteni tényleges szükségleteink iránt az érzéket abban 
a középosztályban, mely szinte teljesen megmerevedett már illúzióiban.”168 Németh Kert- 
magyarországáról pedig az volt a véleménye, hogy bár ez egy szép álom, de színtiszta illú
zió, amelyet hatalmas űr választ el a magyar valóságtól és lehetőségeinktől. A népi írókat 
azért is megrótta, mert kizárólagosan a magyar parasztsággal foglalkoztak, pedig szerinte 
az ipari munkásság is figyelmet érdemelne, amelyet bár népszerűtlenné tett a munkásság 
vezetőinek 1918 és 1919-es ’menthetetlen politikája’, mégsem lehet ezt a társadalmi nép
osztályt a nemzetből kizárni.

Ez volt tehát az a gondolati út, amely elvezette Szekfű Gyulát a forradalomellenes re
formkonzervativizmustól a forradalom és a szocializmus elfogadásáig. Az 1920-as évek ele
jén egy nagyon határozott figyelmeztetés a középosztály címére: „A legelevenebb aktualitás, 
melyet a történetíró a napi politika határain megengedhet magának, csak figyelmeztetés le
het: ez az út -  írja például a Történetpolitikai tanulmányokban -  az, melyen jártok, és ennek 
az útnak végiben el fogtok bukni, ha még idejekorán meg nem fordultok.”169 S az 1940-es 
évek közepén pedig a szigorú és kegyetlen látlelet: „Állam volt ez még? Magyar állam? És

164 Lásd például Szekfű Gyula: A „Turáni-szláv parasztállam”. In uő: Állam és nemzet. Tanulmányok a nem
zetiségi kérdésről. Budapest, 1942, Magyar Szemle Társaság, 283-296. p.

165 Lásd erről Szekfű Gyula: A magyar nagybirtok történeti szerepéről. Magyar Szemle, 1928. 2. köt. 305- 
314. p.

166 Szekfű Gyula: Előszó az első kiadáshoz. In Matolcsy Mátyás: Az új földreform munkaterve. Budapest, 
1935, Révai, 2. p.

167 Szekfű Gyula: Németh László vagy az ifjúság vezetése. Magyar Szemle, 1936. 28. köt. 164-165. p.
168 Uo. 165. p.
169 Szekfű Gyula: Állam- és nemzetfenntartás. In uő: Történetpolitikai... I. m. 39. p.
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Erdélyi menekültek a Petőfi-szobornál. 1920 (btm)

társadalom? Magyar társadalom? Egyik sem volt többé, az állam szétesett, a társadalom 
szétrodhadt. Egy vonalnak, hosszú történeti vonalnak vége szakadt, dicstelenül, szégyenle
tesen, vagy ha jobban tetszik, groteszkül véres tragikomédiában. Egyetlen mentség maradt: 
a forradalom.”170 Tehát bekövetkezett, amitől igazán tartott Szekfű Gyula: a magyar történeti 
fejlődés megtört, a régi középosztály elbukott (majd pedig kommunisták végleg eltüntették) 
hagyományaival, kultúrájával együtt, s a nemzeti és kulturális szempontból felkészületlen 
rétegek -  kommunista segédlettel és hátsó szándékkal -  beáramlottak a politikába.

Szekfű Gyula tehát a polgári társadalom és a polgári középosztály problematikáját tör
téneti, valamint ideológiai és politikai kérdésnek tekintette. Szekfűvel szemben a magyar 
társadalomtudomány méltatlanul elfeledett figurája, Weis István szociológiai szempontok 
és módszertani alapelvek mentén elemezte a magyar társadalmat és középosztályt, s ju
tott -  talán nem meglepő módon -  Szekfűhöz hasonló következtetésekre. Weis is a ma
gyar társadalmi struktúra töredékes szerkezetét és az egységes közszellem hiányát emelte 
ki, jóllehet ezek meghaladásában ő Szekfűvel ellentétben jóval szkeptikusabban tekintett 
az állami szerepvállalásra, s nagyobb megértéssel viseltetett az önkormányzatiság elve és 
a parlamentarizmus iránt.171 Weis István rendkívüli éleslátással vette észre a magyar társa
dalom -  s különösen a középosztály -  két jellemvonását. Egyrészt, hogy mindenki többnek

170 Szekfű: Forradalom után... I. m. 74-75. p.
171 Ezzel kapcsolatos fejtegetését lásd Hova? A magyar jövő útja című munkájának állammal kapcsolatos 

fejezeteiben (Budapest, 1932, Athenaeum, 43-92. p.).
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akar látszani, mint ami, másrészt, hogy a különböző magyar társadalmi osztályok -  szem
ben az angolszász országok kölcsönös megbecsülésre alapozott gyakorlatával -  a kölcsönös 
lenézés elvét követik. „A régi mágnás -  írja Weis -  lenézi az új bárót, sőt az ősmagyar csa
ládból származó indigénát is; a bankár vagy gyáros báró lenézi a tisztviselői arisztokráciát, 
azonban -  nagyobb műveltségére vagy legalább munkateljesítményére hivatkozva -  a régi 
grófot is; a felsőbb osztályok lenézik az elerőtlenedett, anyagi tönk szélére került középosz
tályt, amely nemcsak az alsóbb osztályokkal szemben érvényesíti olykor beteges hiúságként 
feltűnő és bántó, de csak külsőségekben érvényesülő osztálytudatát, hanem a mágnástisztelet 
ellenére felfelé is, bírálván a felsőbb osztályok önzését és élvezetvágyát; a földmíves lenézi 
a kereskedőt, a városi embert, a kabátosokat; ez legjobban megnyilvánul a módos nagy
parasztoknál. Lenézi azonban a törpebirtokost, a napszámost is; a gyárimunkás marxista 
megvíhatatlan elméletének talapzatáról megveti az összes polgári osztályokat, de a szak- 
szervezetekbe nem tömörült osztályon kívülieket is.”172 Weis ebből arra a társadalomtörté
neti következtetésre jutott, hogy a magyar társadalom nem szervesült, hanem a különböző 
társadalmi rétegek egymástól függetlenül, mintegy ’zsombékokon’ élnek.

A középosztály problematikáján kívül a két világháború politika-szellemi elitje -  tehát 
nemcsak a konzervatívok -  gondolkodásának középpontjában a történeti magyar állam 
összeomlása állt. Szekfű Gyula -  mint ahogy az egész politikai elit is -  Trianont csak a m o
hácsi vészhez hasonlítható katasztrófaként élte meg. De Szekfű meglepő módon -  s szemben 
az uralkodó közvéleménnyel -  a trianoni tragédiát nem külpolitikai okokra vezette vissza, 
s eszébe sem jutott egykori nemzetiségeink ’hálátlanságát’ emlegetni, s még a cseh és román 
nacionalizmusok ’farkasétvágyát’ is történeti keretbe helyezte, s meglehetős rezignációval 
szemlélte. Ami persze nem jelenti azt, hogy ne vette volna észre éles szemmel a nacionalista 
szempontokat is érvényesítő földreformok, az álamnyelv tudását megkövetelő rendelkezé
sek, a belső telepítések, valamint a magyarságot hátrányba hozó gazdasági rendelkezések 
valóságát és főként következményeit.173 A Trianonhoz vezető út okait azonban -  ahogy azt 
a fentiekben láttuk -  elsősorban belső bajainkkal hozta összefüggésbe, s óvta a trianoni 
sokk hatása alá került magyar politizáló közvélemény két uralkodó irányzatát, azaz az örök 
pesszimistákat, akik szerint minden elvégeztetett, s nincs mit tenni, illetve az örök opti
mistákat, akik szerint a Magyarországot ért nagy igazságtalanság nem tartható fenn sokáig, 
s csak egy kis időt kell még kibírni, s egy új politikai konstelláció, vagy egy angol lord rövi
desen meghozza a várva várt megoldást. Szekfű úgy látta, hogy mindkét nézet merő illúzió, 
s mindkét attitűd egyként a tétlenséget erősíti.

Szekfű Trianonnal kapcsolatos -  talán visszafogottnak nevezhető, s határozottan szkep
tikus -  álláspontját a magyar politikai elit döntő többsége egyáltalán nem osztotta. Még 
a Szekfűvel alapvető kérdésekben egyetértő, de a nemzetközi politikában nála sokkalta 
járatosabb Bethlen István politikájának is az egyik sarokköve a revízió volt, bár ő kétség
kívül kevesebbet szónokolt róla, mint Teleki Pál. Válogatott beszédeinek előszavában Beth
len a napnál világosabban kimondta, hogy Magyarország el fog pusztulni, ha nem képes 
uralmát olyan területekre is újból kiterjeszteni, amelyek nélkül ’önálló léte és fennmara
dása nem biztosítható’. „Nincs tehát veszíteni való időnk -  írta -  egy pillanatnyi sem. Az

172 Weis István: A mai magyar társadalom. Budapest, 1930, Magyar Szemle Társaság; 144-145. p.
173 Lásd erről részletesen Szekfű: A magyar állam... 2. kiad. I. m. 200-223. p.
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egész magyar politikát ennek a feladatnak a megoldására kell beállítani, mert ez a magyar 
politika fő kérdése, amellyel áll, vagy bukik a nemzet. [...] Rendbe kell hozni elsősorban 
mindent otthonunkban, hogy kifelé mentői hamarabb akcióképesekké váljunk.”174 S tízéves 
miniszterelnökségének fontosabb lépéseit (politikai és gazdasági konszolidáció, a jogrend 
helyreállítása, a mérgező hatású’ antiszemitizmus leküzdése, választói jog reformja, pénz
ügyi rekonstrukció stb.) is abból a szempontból értékelte, hogy vajon közelebb került-e az 
ország ehhez az áhított célhoz.

A politizáló közvélemény, a jobboldali és szélsőjobboldali pártok tagjai és támogatói 
azonban képtelenek voltak megérteni az érvelés finom árnyalatait, továbbá számot vetni 
a politikai realitással, amelyet Szekfű és Bethlen, de még ebben a kérdésben náluk sokkal 
hajthatatlanabb Teleki is kénytelen volt figyelembe venni. A két világháború között uralko
dó politikai elit konzervatív tagjainak sem volt tehát bátorságuk szembehelyezkedni a ma
gyar közvélemény -  történetileg talán érthető, ám ettől még elfogadhatatlan -  tomboló és 
fékevesztett indulatával, megvalósíthatatlan ötleteivel és terveivel, alaptalan reményeivel 
és ködevő képzelgéseivel. Sőt sokan még elöl is jártak az érzelmek felkorbácsolásában, fo
lyamatosan olajat öntöttek a tűzre, ahelyett hogy józanságra, mértéktartásra, a realitások 
figyelembevételére -  ezek ugyanis az igazi konzervatív értékek -  tanították volna az ebben 
a kérdésben teljesen eszétvesztett magyar közvéleményt. Ez a közvélemény -  nagyrészt tehát 
a politikai elittől is tüzelve -  nem tudott elszakadni a ’Nem, nem, soha!’, ’Mindent vissza!’, ’Így 
volt, így lesz!’, ’Egy barázdát sem!’, ’Csonka-Magyarország nem ország, egész Magyarország 
mennyország’ délibábos, csalóka és ostoba irredenta jelszavaitól, továbbá minden, mégoly 
kétséges és ingatag kezdeményezésbe, felvetésbe, kósza ötletbe (ún. Millerand-levél, Lord 
Rothermere, az Ottlik László-féle Új Hungária stb.) úgy kapaszkodott bele, mintha azok 
garantáltan visszaadhatták volna az ezeréves határokat.

Szekfű Gyula a trianoni sokkból ocsúdva, már az 1920-as évek legelején élénk érdeklő
déssel és segítő szándékkal fordult a történelmi Magyarországtól elszakadt részek szellemi 
mozgalmai felé. „Trianon óta -  írja például egyik levelében -  semmivel sem foglalkoztam 
annyit, mint a magyar nemzeti lélek azon differenciálódási processzusával, mely a határok 
elzárása következtében megy végbe egyrészt az itthoni, másrészt az elszakított, főként erdé
lyi és felvidéki magyarság között.”175 Az egységes magyar nemzeti tudatot, a ’magyar lélek 
egységét’ veszélyeztető, mások számára bármilyen jelentéktelennek is tűnő módosulások 
Szekfű gondolati rendszerét alapjaiban érintették, így minden ilyen változásra élénken rea
gált. Világosan látta ugyanis, hogy a Trianon utáni helyzet teljesen új kihívások elé állította 
a magyarságot. „Aki -  mint írja -  farkasverembe esett, hiába fejti ki egész izomerejét víz
szintes irányban, hogy börtönének falait áttörje, a farkasverem különleges természete egé
szen más módokra kényszeríti, hogy helyzetéből szabaduljon. A trianoni veremből sem fog 
bennünket a liberális kormánybölcsesség központosítása, a nemzeti élet uniformizálása 
kisegíteni. Ha valakinek, úgy nekünk létérdekünk a közelmúltból minél többet tanulni, és 
felfogásunkat a korábbi politikai elvek nyűgeiből feloldani. Örökölt illúzióinkat lehet, hogy 
sérti a majdnem rideg gesztus, mellyel az új erdélyi szellem képviselői a magyarországi befo
lyást eleve kikérik maguknak, de hiúságunkat félretéve kell, hogy a szétdarabolt állapotunk

174 Az érvelést lásd Bethlen István gróf beszédei... I. m. 1. köt. 12-13. p.
175 Szekfű Gyula levele ismeretlennek. 1927. okt. 18. In Huszár Tibor: A Magyar Szemle körül... I. m. 75. p.
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következményeit bátran áttekintsük, és örömmel, igaz testvéri szeretettel üdvözöljünk m in
den kísérletet, mely magukra hagyott testvéreink nemzeti egységét és magyarságát akarja 
biztosítani a leszakadt területeken.”176 Szekfű azt is jó szemmel vette észre, hogy alapvető 
kérdések (demokrácia, nemzeti néposztályok társadalmi kohéziója, nemzetiségi kérdés, 
irodalom stb.) megítélésében a hazai és az utódállamokba szorult magyar közvélemény 
között lényegi különbség keletkezett. A lényegi nézeteltéréseket, azaz az egységes magyar 
nemzettudatot veszélyeztető véleménykülönbséget pedig a legnagyobb veszedelemnek tar
totta. Úgy látta ugyanis, hogy Nagy-Britannia vagy Amerika népei megengedhetik maguk
nak azt a luxust, hogy őket csak a nyelv egysége tartsa össze. Egy kis népet, mint amilyen 
a magyar, azonban -  vélte Szekfű -  a nyelven túlmenően is össze kell tartania valaminek. 
Hogy pontosan minek is, arra egészen világos választ nem adott. A ’magyar lélek kifeje
zésbeli egysége’ alatt minden bizonnyal a közös szellemi beállítottságra, közös történelmi

176 Szekfií Gyula: Az erdélyi probléma. Napkelet, 1925. 465. p.
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tudatra és kultúrára gondolt. Ugyanakkor óvta a magyar politikai elitet, illetve a hazai köz
véleményt attól, hogy mi mondjuk meg az erdélyi és a felvidéki magyaroknak, hogy mit is 
tegyenek az adott helyzetben. Azt ugyanis nem mondhatjuk nekik -  érvel Szekfű -, hogy 
ne szervezkedjenek, mert erre a rövid időre nem érdemes, hiszen ez hazugság lenne. Azt 
sem mondhatjuk nekik, hogy a népszövetségben megvédjük őket, hiszen Szekfű volt any- 
nyira realista, hogy Magyarországot nem sorolta a ’nehézfegyverzetu államok közé. Végül 
azt sem mondhatjuk nekik, hogy csináljátok úgy, mint mi, trianoni határok közé szorult 
magyarok, akik megszabadulva Bécs gyámkodásától véget vetettünk minden széthúzásnak, 
nem hagytunk magára egyetlen magyart sem, megszüntettünk minden felekezeti és osz
tályvillongást, valamint a trianoni határokon belül virágzó nemzeti egységet teremtettünk, 
s mindenki kivette részét az áldozatvállalásból. Ez ugyanis -  enyhén szólva -  nem felelt 
meg a valóságnak. Ilyen áldozatvállalásra a szétesőfélben lévő magyar társadalmat Szek
fű egyébként sem tartotta alkalmasnak. Éppen azt várta az erdélyi magyar társadalomtól 
-  ami természetesen szintén illúzió volt -, hogy önzetlenségre és összefogásra éppen ők ta
nítsák meg a hazai közvéleményt. Szekfű tehát pontosan látta, hogy ’irredenta szólamokon, 
ünnepségeken, térképterveken és egyéb lelkes árucikkeken’ túl kisebbségi sorsba szakadt 
hazánkfiainak mást nem nagyon adhatunk. Ahhoz persze neki sem volt bátorsága, hogy 
a rövidlátó és propagandisztikus ’nem, nem, soha!’, ’mindent vissza!’ jelszó-revizionizmus 
ellen nyíltan szót emeljen. Ezeket a lózungokat minden bizonnyal besorolta a politika os
toba, de a kitűzött célok elérését mégiscsak segítő eszközei közé. A nem nyilvánosság szá
mára írt magánlevelekben egyértelműen megírta, hogy az integritás gondolatát még az 
1918-1919-es forradalmárok sem merték elhagyni, s csak ’egy magyar tehette volna meg 
ezt, Tisza István’.177 De legalább olajat nem öntött a tűzre, nem úgy, mint a magyar konzer
vatív uralkodó osztály nagy része. Jól jellemzi ezt a helyzetet Teleki Pál esete, aki miután 
évtizedeken keresztül a Területvédő Liga elnöke volt, egy Barcza Györggyel folytatott bi
zalmas beszélgetésben maga is kikelt a sok propagandától és hazafias frázistól eszement és 
megőrült’ magyar közvélemény ellen, amely pusztulásba fogja vinni az országot.178 Szekfű 
ez ellen valóban nem tiltakozott, de élesen elítélte a magyar politikusok beavatkozását az 
erdélyi ügyekbe, különösen, ha azt kioktató hangsúllyal tették. Kiállt tehát az erdélyi poli
tikusok és gondolkodók mellett, még akkor is, ha -  mint például a transzilvanizmus kér
désében -  nem is értett velük egyet. Makkai Sándor A magyar fa  sorsa című könyvének 
megjelenésekor például, amikor is némely magyar politikusok és értelmiségiek lemon
dásra szólították fel a püspököt, azt írta, hogy a támadóknak minderre csak akkor lenne 
erkölcsi alapjuk, ha az erdélyi püspökség finanszírozásának terhét is átvállalnák, s egyben 
meggyőznék az erdélyi híveket a váltás szükségességéről.179 Szekfű elsők között vette észre 
a transzilvanizmus ideológiájának jelentkezését, tehát azt a gondolatot, hogy Erdély vala
miféle sui generis politikai és erkölcsi fogalom, továbbá Erdélynek önálló léte és célja van, 
amelyről sem a török-Habsburg időben, sem peddig a magyar-román ellentétek idején 
nem mondhat le, következésképpen Erdély magyar lakossága jellegben és múltban külön-

177 Lásd Szekfű Gyula levele Gábor Andorhoz. 1920. jún. 7. MTA Kézirattár, Ms 4492/170.
178 Szekfű szavait Barcza György idézi. (Diplomataemlékeim. 1. köt. Budapest, 1994, Európa-História, 445- 

448. p.)
179 Szekfű Gyula levele ismeretlennek. 1927. okt. 18. In Huszár Tibor: A Magyar Szemle körül. ..I .m . 75. p.
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bözik a többi magyarságtól. Ezzel kapcsolatban Szekfű egy érdekes és eredeti választ adott. 
Egyrészt történészként visszautasította a transzilvanizmus historizálási kísérletét. Történe
ti érvekkel sorakoztatott fel, azt bizonyítván, hogy „Erdélyországnak politikai öncélúsága 
nem helytálló történeti igazság”.180 De ebből -  mint mondja -  nem következik még, hogy 
a transzilvanizmust teljesen el kellene vetni. Ügy látta ugyanis, hogy ennek az ideológiá
nak az unionisztikus magyar uralmat illető kritikája helyes, s azt mindenkinek el kellene 
fogadnia. „Nekünk -  mint írja -, magyarországi magyaroknak, most minden törekvést 
szívesen kell fogadnunk, mely a magyar nemzetiség történetileg létrejött változatait kon
zerválni, új életre kelteni akarja.”181 Egy központból -  különösen Budapestről! -  irányított 
és vezényelt unionisztikus politikai gyakorlat: nem; hamis historizálás: nem; az egységes 
magyar nemzet történetileg és földrajzilag kialakult változatainak erősítése: igen. Egy m á
sik cikkében viszont gyakorlati problámát vetett fel a transzilvanizmussal kapcsolatban, 
nevezetesen nem látta a szász és főleg román transzilvanistákat a másik oldalon, akikkel 
kompromisszumot lehetne kötni.182

Szekfű ugyanis egy pillanatra sem tévesztette szem elől a legfontosabb nemzeti célokat, 
nevezetesen az egység fenntartását a lényegi kérdésekben, továbbá a megmaradás paran
csolatának követését. „Elnyomott kisebbségnek az erőszak alatt egyetlen pozitív feladata 
van: az adott pillanatban fenntartani nemzetiségét, s ezt egészében, károsodás nélkül adni

180 Szekfű: Az erdélyi. ..I .m . 462. p.
181 Uo. 464-465. p.
182 Ezt az érvelést lásd Szekfű Gyula: A Dunatáj szellemi egysége. Magyar Nemzet, 1940. febr. 2. 1. p.
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át a következő pillanatoknak.”183 Az elnyomott nemzetiségnek -  írja például az erdélyi prob
lémáról készült tanulmányában -  nincsenek fausti pillanatai, csak folytonos, napról nap
ra, percről percre folyó harc van. S nem volt illúziója a román politika céljait illetően sem. 
„A hatalmi mámorba merült uralkodó nemzet, mely jobb lelkét -  minden nemzetnek van 
jobb lelke -  elvetette magától és -  mint mondja -  bizantin hagyományoktól nem idegen 
állami mindenhatóságát egy cél szolgálatába, a magyar nemzetiség szétzüllesztésére irányí
totta, érvekre, az igazság és méltányosság érveire nem hallgat.”184 Úgy látta ugyanis, hogy 
a román állam földosztó, egyházi, iskolaügyi és gazdasági rendelkezéseinek fő célja a magyar 
területek denacionalizálása, s ehhez képest már egy korlátozott autonómia, s a papiroson 
maradt gyulafehérvári határozatok végrehajtása is javulást hozhatna. „Gyulafehérvári hatá
rozat, népszövetségi kisebbségvédelem, wilsoni önrendelkezés, ezek az erdélyi magyarság 
segédeszközei -  írja fentiekben már idézett cikkében -  a román állam hatalmi apparátusá
val szemben. Még csak a fakard az ágyú torka előtt, sebet nem lehet vele osztani, de nem is 
ez a cél. A kisebbségnek élnie kell, önmagát jobb időkre elraktároznia, s ezen egyedüli célja 
érdekében hasznos és alkalmas minden eszköz, mely a közösséget, a kisebbség belső kohé
zióját szilárdítja, és tagjainak a törzstől való leszakadását megakadályozza. Másrészt maga 
a kisebbség öncélúság, az adott hatalmi helyzetben az egyetlen lehetséges cél teszi szük
ségessé mindazon ideologikus képződmények lenyesegetését, melyek szabálytalan, kusza 
növésükben elszívják a talaj erőit, és a kisebbségi autarkia megerősödését akadályozzák.”185 
Szekfű úgy látta, hogy a két világháború között, de különösen az 1920-as években Erdély 
politikai vezetői még nem találtak magukra, megfelelő politikai műveltség és az egység 
szükségszerűsége felismerésének híján tévelyegtek, így szabad vadászterületül szolgáltak 
a szélsőbaloldali eszméknek.

Szekfű majd’ minden utódállamokba szorult magyar kisebbséggel foglalkozó írásában 
visszatért arra a kérdésre, hol is követte el a hibát a magyar uralkodó politikai osztály az 
első világháború előtt? Szerinte az 1918 előtti vezető magyar politikusoknak nem volt ér
zékük Erdély és a Felvidék speciális bajai és szükségletei iránt, furcsa módon még azoknak 
sem, akik éppen erről a területről kerültek a fővárosba. De az erdélyi és más perifériák el
szegényedéséért elsősorban a ’liberális budapesti centralizációt’ okolta. Míg -  mint mond
ja -  a szászok és a románok 1867 után megszervezték a maguk bank- és ipari szervezetét, 
addig a magyarság gazdasági megszervezésével senki sem törődött. A vegyes lakosságú 
perifériákon a létfontosságú egység helyébe egyrészt a Budapestről irányított pártpolitikai 
tagozódás lépett, másrészt a liberális gazdasági be nem avatkozás politikája ezen a területen 
nem működött. Ezek a politikusok -  mondja Szekfű -  végignézték például Ugrón Gábor 
székely takarékpénztárának tönkremenetelét, s helyette a központi bankok helyi fiókhá
lózatot létesítettek alapvetően budapesti érdekekkel és szempontokkal, következésképpen

183 Uo. 453. p.
184 Uo. 453. p. Szekfű egyik cikkében, amelyet a külföld felvilágosítására szolgáló lapban publikált (The 

historical claim to Transylvania. Danubian Review, 1935. 19-20. p.) történeti jogra és kulturális telje
sítményre hivatkozva követelte vissza Erdélyt Magyarország számára. Ebben a cikkben a moralitással 
és az igazságossággal ellentétesnek mondja a román politika Veteres migrate coloni’ jelszavát, azaz azt 
a politikát, amely a magyarokat és a szászokat távozásra igyekszik ösztökélni, azokat akik Szekfű szerint 
’Erdélyt sivatagból Európa egyik legkulturáltabb és legkellemesebb helyévé alakították’.

185 Szekfű: Az erdélyi... I. m. 458-459. p.
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az impériumváltáskor a határ szükségszerűen elszakította ezeket a fiókokat az anyaintéz
ménytől. Helyeslőén idézi Gyárfás Elemért, miszerint a harmincmillió magyar ábrándképe, 
az egységes magyar nemzeti állam, a magyar írás-olvasáshoz kötött választójog és egyéb 
fantazmagóriákért végső soron a kisebbségbe szorult magyarság fizet. A politikai stratégia 
Szekfű szerint nem lehet más csakis a jobb- és baloldalnak helyet adó egységes Magyar 
Párt, továbbá az erdélyi és felvidéki egyházi és kulturális szervezetek anyaországtól függet
len autonómiái, azaz az erdélyi és a felvidéki magyarság „orientációját csak a saját speciá
lis viszonyaiból merítheti, s minden külső befolyás csak káros lehet”.186 így a kisebbségbe 
szorult magyar politikai szervezeteknek nincs keresnivalójuk a magyar belpolitikai küz
delmekben, s nem játszhatják végig a magyar pártpolitikai összecsapások összes fázisait. 
A külső magyar befolyás alapvetően nem segíthet a helyzetükön, csak abban az esetben, ha 
Magyarország és Románia között az érdekközösség alapján olyan légkört sikerülne terem
teni, amely a magyar kisebbség helyzetét lényegesen meg tudná javítani.

A két világháború között Szekfűnek és a konzervatív tábornak szembe kellett nézni, 
és értékelni kellett a dualizmus kori nemzetiségpolitikánkat is. A Monarchia utódállamai
ban -  hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de mindenütt -  uralkodó nacionalizmusok 
magyarellenes légköre miatt sokan a kisebb ellenállás irányába indultak el, s politikai 
feladatként és hazafiúi kötelességként fogták fel az első világháború előtti nemzetiség
politika mentegetését és utólagos szépítgetését. Szekfű Gyula ebből a szempontból is egy 
sajátos -  s Bethlen István reformkonzervatívjai körében egyre inkább elfogadott -  nézet
rendszert alakított ki. Ennek lényege röviden abban foglalható össze, hogy merő ostoba
ság és történethamisítás az ezeréves magyar elnyomásról szóló koncepció, de kétségkívül 
óriási hibák és bűnök terhelik a magyar politikai elitet akkori nemzetiségpolitikájáért.187 
Szekfű szerint az alapvető probléma akkor keletkezett, amikor a rendi patriotizmust fel
váltotta a modern nacionalizmus, s Kossuth és a liberálisok -  bár a magánéletben a sza
bad nyelvhasználatot nem korlátozták -  a közigazgatás és a közoktatás nyelvévé a magyart 
akarták tenni. Mindezt egyfelől a magyarság történeti jogaira alapozták, másfelől libe
rális meggyőződésüknek megfelelően azt gondolták, hogy a Szabadság és az Ész uralma 
egyedül a fejlettebb magyar nemzetiség égisze alatt biztosítható. De a magyar állam több 
mint felének az anyanyelve nem a magyar volt, s Szekfű szerint Széchenyi joggal figyel
meztette a nőies idegzetű’ Kossuthot tarthatatlan és a következményekkel nem számoló 
álláspontjára.188 1849 után viszont Kossuth a nemzetiségi kérdést korai nézeteihez képest 
’homlokegyenest ellenkező módon, a dunai konföderáció ideájával kívánta megoldani, 
ezt viszont a hazai politizáló közvélemény többsége nem fogadta el. így jött létre az Eöt
vös József és Deák Ferenc által jegyzett új nemzetiségi törvény (1868. évi XLIV. törvény
cikk), amely kimondta, hogy Magyarország honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is

186 Uo. 462. p.
187 A magyar, mint született népelnyomó teóriának a cáfolatát lásd Szekfű Gyula négy tanulmányában 

(A magyarság és kisebbségei a középkorban. Még egyszer középkori kisebbségeinkről. Népek egymás 
közt a középkorban. A nemzetiségi kérdés rövid története. In uő: Állam és nemzet... I. m. 39-177. p.)

188 A fejtegetést részletesen lásd Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 108-123. p.; Hóman-Szekfu: Ma
gyar történet... I. m. 5. köt 349-279. p.; Szekfű: A nemzetiségi kérdés rövid története. In uő: Állam és 
nemzet... I. m. 150-159. p.
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politikai tekintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatatlan egységes magyar nemzetet. 
A politikai nemzet fogalmának kimondása mellett a törvény szerint a nemzetiségeket meg
illette a teljes és tökéletes egyéni és kulturális szabadság, s korlátozások csak az állami élet 
legmagasabb köreiben érvényesülnek.”189 Szekfű viszonya a nemzetiségi törvényhez nem 
volt egyértlemű. Egyrészt helyeselte a Széchenyi szelleméhez méltó kompromisszumos ja
vaslatot, s kárhoztatta a nemzetiségi vezetőket, akik Visszautasították Eötvös és Deák bé- 
külő kezét, és passzív rezisztenciával elhagyták a magyar közéletet’. Másrészt élesen bírálta 
a vezető magyar politikai osztály képviselőit, akik szerinte mindent az állami intézkedések
től, továbbá a nemzetiségi vidéken magyar nép- és középiskolák felállításától vártak. „Az 
eredmény -  mint írja -  köztudomású: a nemzetiségi területeken a szükségleten jóval felül 
állítánk fel középiskolákat, s ezzel magunk növeltük nagyra a nemzetiségi intelligenciát, 
államunk legveszélyesebb ellenségét, mialatt a magyar vidék iskolaügye lehanyatlott.”190 
Szekfű szerint tehát a nép- és középiskolai magyarosítás hatása a nullával volt egyenérté
kű, s az adminisztratív intézkedésekkel (a szlovák Matica egyesület feloszlatása, néhány 
nemzetiségi gimnázium bezárása, Lex Apponyi stb.) csak a nemzetiségek elidegenítését 
értük el. Az állami eszközökre való támaszkodás, illetve az oktatás szerepének túlértéke
lése mellett a magyar uralkodó osztály teljes mértékben negligálta a gazdasági-társadal
mi eszközöket (telepítés, birtokpolitika, a magyar parasztság művelődésének elősegítése 
stb.), amelyeket viszont a nemzetiségiek nagyszerűen használtak ki (egyházi szervezetek 
és iskolák megerősítése, román és szlovák pénzintézetek alapítása és földvásárlásai stb.). 
Szekfű szerint tehát a magyar imperializmus nem volt más, mint szófiabeszéd’, fantaszti
kus vágyak megtestesülése: „Ártani senkinek sem ártottunk, csak magunknak, használni 
ellenségeinknek használtunk, kik imperialisztikus frazeológiánkat ismételgetve, ellenünk 
uszították a fél világot.”191

Szekfű részben megértő történeti szemléletével szemben a politikus Bethlen István jóval 
erőteljesebben bírálta a dualizmus kori magyar nemzetiségpolitikát. Bethlen még Trianon 
előtt kialakított alaptétele talán úgy fogalmazható meg, hogy a vegyes népességű vidékeken 
a magyarság gazdasági, társadalmi és kulturális megerősítése szükséges -  akár állami eszkö
zökkel is, továbbá a magyarság számára a kiegyezés után adatott ötven évet nem használtuk 
ki ’létérdekeinknek megfelelően. Bethlen ugyanis úgy vélte, hogy a századfordulóhoz köze
ledve az erdélyi románság körében a fő céllá egyre inkább a román királyság és az erdélyi 
területek egyesítése vált, s ebben a törekvésében az erdélyi magyarság jelentette a fő aka
dályt. „Abban a mértékben -  mondja Bethlen a parlamentben már 1907-ben -, ahogyan 
emelkedett ennek a független Romániának presztízse a hazai románok szemében, abban 
a mértékben hagytak ők fel a nemzetiségi politikával, és tértek át egy más politikára, amely 
ma a magyar fajjal szemben agresszív jellegű, és elsősorban arra törekszik, hogy az ország 
keleti részén először társadalmilag, azután kultúrailag, és ha lehet, nyelvileg is egy egységes 
területet alkosson, hogy erről a területről minden más elemet, főleg a magyart kiszorítson, 
kipusztítson, hogy ezen terület azután, egy kedvező alkalomkor a független Román Ki-

189Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 209. p
190 Uo. 303. p.
191 Uo. 309. p.
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Vagonlakó felvidéki család az egyik pályaudvaron. 1920-as évek (FSZEK)

rálysággal veszély nélkül egyesíthető legyen.”192 Ennek következtében Bethlen legfőbb tö
rekvése egészen 1918-ig erre a veszélyre való figyelmeztetés, illetve a fenti román tervnek 
a meghiúsítása volt (a kollektív nemzetiségi jogok elutasítása; az Apponyi-féle népiskolai 
törvény támogatása; a választói jog kiterjesztésének ellenzése; az erdélyi románok gazdasági, 
érdekérvényesítési és önszerveződési lehetőségeinek korlátozása; a szabad ingatlanforgalom 
bizonyos megkötése stb.). Ez a Tisza István-i politikával is szemben álló konzervatív-nacio
nalista nézetrendszer 1918 és 1920 között kártyavárként omlott össze. S ugyancsak kudarcot 
vallottak Bethlen erőfeszítései 1920 elején a békekonferencia nagyhatalmainak meggyőzé
sére, nevezetesen, hogy Erdély kérdésében vizsgálják meg az általa kidolgozott opciókat 
(Magyarországhoz tartozó Erdély; önálló Erdély; Romániához tartozó Erdély, de csak nép
szavazáson történő megerősítés után), valamint az etnikai határok módosítására szőtt egyéb 
tervei is. Ezek után Bethlen külpolitikai céljai -  mint ahogy azt a fentiekben láttuk -  egyér
telműen a revízióra irányultak. 1944-es emlékirataiban sem a revízióra való törekvést hi
báztatja önmagában, hanem sokkal inkább a háromtalmi egyezményhez való csatlakozást. 
Bethlen ebben a kulcsírásában ugyanis amellett érvel, hogy a bécsi döntések alapvetően 
igazságosak voltak, a nyugati hatalmak és az érdekelt országok beleegyezésével történtek, 
s a magyar diplomácia is „helyes és a nemzet érdekei szempontjából nem kifogásolható uta

192 Bethlen: Válogatott politikai írások... I. m. 12. p.
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kon járt.”193 Bethlen tehát úgy látta, hogy nem feltétlenül a revízióra irányuló politika so
dorta az országot a háborúba és a vesztesek oldalára, abból a revízió részleges megvalósítása 
mellett is ki lehetett volna maradni, sőt pontosan fordítva történt: a háborúba belépésünkkel 
kockára tettük az addig ’kifogástalan diplomáciai eszközökkel’ visszaszerzett területeinket.

A magyar konzervatívok -  érthető, de semmiképpen sem méltányolható okokból -  csak 
kevéssé foglalkoztak a szociális problémákkal, a lent és fent ellentétével és kiváltképp a föld
kérdéssel. Bethlen, Teleki, Klebelsberg, Kornis, Hóman stb. a középosztályról vagy a zsidó
kérdésről összehasonlíthatatlanul többet írtak, mint az alsóbb néposztályok problémáiról. 
Ez a sötét kép az 1930-as években egy kissé megváltozott -  nem függetlenül a népi írók 
jelentkezésétől. Ebből a szempontból a modern magyar konzervativizmus megteremtője, 
Szekfű Gyula mindenképpen kivétel volt, hiszen őt rendkívüli mértékben foglalkoztatta 
a kérdés, ő -  mint ahogy azt Kovács Imre pontosan megfogalmazta -  egyfajta szociális 
bűntudattal közeledett az alsóbb néposztályokhoz. „A magyar fájdalom igazi formájában 
nem egyéb -  írta Szekfű tanulmányainak egyikében -, mint szociális részvét, mely immár 
minden rendi vagy osztálykorlát alól felszabadult és képes az egész nemzetet átfogni.”194 
Szekfű tehát egyrészt keresztény emberiességi szempontból tartotta fontosnak a ’kisemberek 
védelmét és megbecsülését’. Másrészt ő abból a szempontból is kivétel volt, hogy már a XX. 
század harmincas éveinek végén, negyvenes éveinek elején, tehát jóval a moszkvai kommu
nisták megérkezése előtt, amikor is nyilvánvaló lett számára, hogy a magyar középosztály 
menthetetlen, s a nemzetnek új és erős támaszra van szüksége, ideológiai szempontból re
ménnyel tekintett a parasztság és a munkásság szerepvállalására. Már 1939-ben írt nagy 
tanulmányának, amely A magyar jellem történetünkben címet viseli, is az a végkövetkezte
tése, hogy ’a szegény nép az ősi erők egyetlen mai letéteményese’, s hogy ők alkotják majd 
az új vezető osztályt.195 Szekfű szinte minden művében korholta a magyar vezető politikai 
elitet és a középosztályt, hogy a szegény népet rövidlátó módon kirekesztik a nemzetből, 
azaz őket csak passzív nemzettagoknak tekintik, akiknek parancsolnak, és akiket vezetnek, 
továbbá ’az ősi szabadságszeretet frázisait hajtogatva nem gondolnak a szegény nép szociá
lis nagykorúsításárá. De Szekfű azt is világosan látta, hogy milyen következményekkel jár 
a műveletlen nép beengedése a politikába, ezért folyamatosan figyelmeztette a népiek veze
tőit és a szociáldemokratákat, hogy a parasztságnak és a munkásságnak el kell sajátítaniuk 
a ’nemzeti művelődés teljességét’, s mélységes szkepszissel tekintett a parasztromantikára, 
az ősi tiszta erkölcsű paraszttársadalom’ és a ’turáni-szláv parasztállam-típusu illuzórikus 
kísérletekre, az úgynevezett proletárdiktatúráról már nem is beszélve. „A parasztság -  írja 
kulcstanulmányainak egyikében -  mint széles réteg nem akkor lesz a magyarság kifeje
zője, ha lemond a történeti múltról és a magasabb társadalmi osztályok kultúrájáról -  ha 
ezt tenné, a magyarság legnagyobb öncsonkítását végezné, amire még egyetlen nép törté
netében sem tudunk példát a magyar szellem és történet hordozójává csak akkor vál
hatnék, ha öntudatosan vállalná a múltat, ha megfeledkeznék saját osztályjellegéről, és 
azt kitágítva képes lenne legalább annyira magába olvasztani a gyakran ellenséges múltat,

193 Bethlen István: A magyar politika a második világháborúban. Politikai tanulmány vagy vádirat. In uő: 
Válogatott politikai írások... I. m. 393. p.

194 Szekfű: Gragger Róbert... I. m. 40. p.
195 Lásd Szekfű Gyula: A magyar jellem történetünkben. In uő szerk.: Mi a magyar? I. m. 555-556. p.



M A G Y A R  S O R S K É R D É S E K  *  3 6 9

mint ahogyan tette ezt a polgárság, amikor a nemesség kezéből kivéve a szellemi vezetést, 
megalkotta múltunk és műveltségünk ma is érvényes történeti képét, melyben valóban 
kevés van az ő saját polgári mivoltából. A nép öntudatosodhatik, de osztálynál magasabb 
egységgé nem lehet, ha nem mond le a múltat illető ressentiment-ról és revindikációkról; 
nemzetté csak akkor lesz a nép, ha vállalja és magáénak ismeri el az egész ezeréves magyar 
nemzetet, annak királyait, főpapjait, főurait és azok cselekedeteit és műveltségét akkor is, 
ha osztályszempontjából semmi dicséreteset nem talál bennük.”196 Ebből a logikából szük
ségszerűen következik a telepítés és a földreform helyeslése. A nagybirtok fennmaradását 
támogató nézetek nem is feltétlenül történeti okokra hivatkoztak, hanem a hatékonyabb 
termelés szükségességére. Ez az érv -  a jól felfogott magánérdeken túl -  ugyancsak meg
osztotta a magyar konzervatív politikai elitet. A konzervatív szociológus Weis István úgy 
próbálta feloldani ezt a problémát, hogy a nagybirtokok nem teljes kártalanítás ellenében 
történő elvételénél ezt a szempontot is figyelembe vette volna, nevezetesen, a ’kitűnően gaz
dálkodó’ nagybirtokosok kezén meghagyta volna, s csak a ’közérdeket’ nem kellőképpen 
szolgálóktól vette volna el a földet.197

A két világháború közötti konzervatív gondolkodók számára az egyik legfontosabb -  s ta
lán a legtöbb vitát kiváltó, s a zsidókérdéssel ezernyi szálon összefüggő -  kérdés az asszimilá- 
ció-disszimiláció problémaköre volt. Ez ugyanis a legszorosabban összefüggött a kialakítan
dó konzervatív nemzetkoncepcióval, nevezetesen azzal a részével, hogy ez a nemzetfogalom 
faji-etnikai vagy pedig politikai-kulturális alapozású legyen. Ezt a problémát -  mint ahogy 
azt a fentiekben láttuk -  sohasem tudták a magyar konzervatívok egyértelműen eldönteni. 
A konzervatív táboron belül az egyik álláspontot Szekfű Gyula képviselte a legtisztábban. 
Szekfű ugyanis megkérdőjelezhetetlenül elutasította a faji-származási-vérségi nemzeteszme 
gondolatát, s bár a tömeges asszimilációról szkeptikusan vélekedett, az egyéni asszimilációt 
lehetségesnek, sőt kívánatosnak tartotta.198 „Általában nem vélném -  írja például Farkas 
Gyulának 1938-ban -, hogy a Mi a magyar? kérdésére kizárólag faji alapon válaszolhatunk, 
hiszen még a néprajzi kutatás sem tudja magát fajmagyar parasztokra korlátozni. Végtére 
Babits és Madách nem mondható tiszta fajmagyarnak, őseiket tekintve. Viszont kétségtelen, 
hogy a magyar fajban levő türelem, az emberi méltóság önérzete és ezért másban is lehetővé 
tétele olyan tulajdonok voltak, amelyek az idegen származásút is, hosszabb együttélés után, 
annyira átalakították, hogy a magyar nemzet tagjának és valódi magyarnak tekinthetjük, 
nem pedig »asszimilánsnak«”.199 De Szekfű az egyéni asszimiláció folyamatát -  egyébként 
Széchenyihez hasonlóan -  hosszú és nehéz lelki folyamatnak látta, s óva intett attól, hogy 
abban csak nyelvi megmagyarosodást vagy egyszerű névcserét lássunk.200 A Három nem
zedék második kiadásának előszavában pedig azt az alkalmasint vitatható nézetet fejtegeti, 
hogy a baj nem az asszimiláltakkal van általában, hanem csak azokkal az asszimiláltakkal,

1,6Szekfű Gyula: Műveltség és állam. In uő: Állam és nemzet... I. m. 369. p.
197 Weis megoldási javaslatát Hova? A magyar jövő útja című munkájában (i. m. 106-110. p.) fejtette ki.
198 Lásd erről Szekfű: A magyar jellem történetünkben. In uő szerk.: Mi a magyar? I. m. 520. p.
199 Szekfű Gyula levele Farkas Gyulához. 1938. dec. 14. In Futaky István -  Kesztyűs Tibor szerk.: A hazaté

rő Farkas Gyula. Írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és müveiről. Budapest, 2003, 
Universitas Könyvkiadó, 111. p.

200 Lásd Szekfű Gyula: Még egyszer az asszimilációról. Nyugat, 1939. 2. köt. 1-3. p.
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akik -  mint például Gvadányi János, Dugonics András vagy később Herczeg Ferenc -  a ma
gyarság egy bizonyos rétegéhez tudtak csak asszimilálódni, nem pedig az egész magyar
sághoz. Aki képes volt -  mint mondja -  az egész magyarsághoz asszimilálódni -  legyen az 
német, zsidó vagy román -  az nem nevezhető többé asszimiláltnak, csakis igaz magyarnak. 
„Azaz a német asszimilációs elmélet -  írja -  nem alkalmazható teljes kiterjedésében, ha
tárt szab annak a speciális magyar lélek, mely csak azóta kénytelen fajiságát hangoztatni, 
mióta az idegenek fajiságuk alapján (ha oroszlánbőr, kacagány alatt is) támadják (először 
Adyt, utána már minden »fajmagyart«)”.201 Szekfű tehát a fajiság gondolatát egyrészt olyan 
valaminek tartotta, amit a magyarságra a külső körülmények kényszerítettek rá, másrészt 
kétségkívül meg volt arról győződve, hogy létezik valamiféle ’igazi magyar lélek’, egységes 
magyar szemlélet, amelyhez asszimilálódni lehet. S amikor az 1930-as évek közepén éles 
szemmel észrevette, hogy a magyar középosztály egyes tagjai -  mind német, mind pedig 
zsidó vonatkozásban -  disszimilációs elveket kezdenek hangoztatni, sőt -  német vonat
kozásban -  követelni, nos, akkor szigorú szavakkal mondott ellent ennek a folyamatnak. 
Aki -  mint írja -  disszimilálódni akar, azt nem szabad ebben megakadályozni, de aki az 
asszimiláltak közül ’nálunk maradt és egészen magyarrá vált’, azt tilos magunktól elszakí
tanunk.202 S több tanulmányában is a német népiség (Volkstum) fogalmának és gondola
tiságának, valamint a biológiai alapozású Gobineau-Chamberlain-féle faji eszmék elfoga
dását a magyarságra nézve öngyilkos tettnek nevezte.203 De még Szekfűnél is -  különösen 
az 1920-as évek elején -  bőven találhatunk olyan mondatokat, amelyek arra utalnak, hogy 
ekkor még ő sem látott ilyen tisztán. Hát még a nála kevésbé iskolázott konzervatívok! Az 
1920-as évek elején ugyanis a magyar konzervatívokra kétségkívül hatott a magyar fajvédő 
ideológia, az 1930-as években pedig a német faji-etnikai gondolat. Szekfű kétségbeesetten 
vette észre, hogy hova is vezet a disszimilációs elmélet, s az is aggodalommal töltötte el, 
hogy az 1930-as évek végén újra divatba jöttek a Három nemzedék gondolatai, amelyeket 
ő ekkor már részben meghaladottnak tartott.

Jó példa erre az irodalomtörténész Farkas Gyula esete. A magyar irodalomtörténészek 
között ugyanis a nem biológiai alapozású, de határozottan disszimilációs irányzatot -  erős 
antiszemita hangsúlyokkal -  mindenekelőtt ő képviselte. Farkas egyik fő művének, az 1938- 
ban megjelent Az asszimiláció korának az az alaptézise, hogy a XIX. század harmincas
negyvenes éveiben Magyarországon megindult szellemi virágzás a forradalom bukása és 
a szabadságharc elvesztése miatt megakadt, s az ötvenes-hatvanas években „a magyar szel
lemiség nemcsak hogy megdermedt, hanem helyet adott egy másnak, idegennek.”204 Farkas

201 Szekfű: Három nemzedék... 2. kiad. I. m. 29. p.
202 Lásd Szekfű Gyula: Schittenhelm Ede és Nehéz a zavart eloszlatni című cikkeit. In uő: Állam és nem

zet. ..I .m . 326-332. p. Szabó Dezső ezt az előbbi a cikket támadta meg a rá jellemző kíméletlenséggel és 
szellemességgel (Ede megevé ebédem! Milyen Szekfű nyílt Schittenhelm Ede sírján? Budapest, 1937, Szabó 
Dezső Üjabb Művei, 31-32. sz.), azzal vádolva -  és teljesen félreértve -  Szekfűt, hogy sváb vére paran
csára lefegyverzi a közvéleményt a német hódítás előtt.

203 Lásd erről részletesen Szekfű Gyula: Népiség, nemzet és állam. In uö: Állam és nemzet... I. m. 197-211. p.; 
uő: A faji kérdés és a magyarság. Fajbiológiai vagy történeti egység? In NNÁ 135-172. p.

204 Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1918. Budapest, 1938, Magyar Történel
mi Társulat, 12. p. Az 1934-ben megjelent magyar irodalomtörténetében (A magyar irodalom története. 
Budapest, 1934, Káldor) még nyoma sincs a disszimilációs elméletnek.
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szerint az addig uralkodó magyar nemességet és honoráciorréteget két új értelmiségi osztály 
szorította ki: a nagyrészt cseh-morva és német tisztviselőkből verbuválódott új bürokrácia 
és az iparos- és kereskedőréteg fiaiból verbuválódott zsidó értelmiség. Ez tragikus következ
ményekkel járt a magyar történelemre nézve, hiszen Farkas szerint beteljesedett Széchenyi 
István jövendölése: „Lehet, hogy azok, kik helyünkbe ülni fognak, becsületesebb, okosabb 
emberek lesznek, de hogy magyarok nem lesznek, az előttem axióma.”205 A szabadságharc 
elvesztése és a századforduló közötti fél évszázadot -  vélte Farkas -  ezeknek az idegen ré
tegeknek az uralma, a kozmopolita világszemlélet, a kapitalisztikus életforma, a külföldi 
szellemi hatások túlsúlya, végül az idegen nyelvű és szellemű főváros meghatározó szerepe 
jellemezte. A magyar nemesség pusztulása, a magyar parasztság kitaszítottsága, a német és 
a zsidó rétegek uralomra kerülése, a németek, szlovákok és zsidók -  Farkas szerint -  felüle
tes, egy éjen át való’ asszimilációja kísérte a folyamatot. Másutt is -  mint mondja -  végbe
ment a polgári társadalmat eredményező korszakváltás, de Magyarországon ez a forradalmi 
átalakulás ’idegen mezőnyön, idegen fegyverekkel, idegen harcosokkal’ zajlott le.

Az 1919-es kommün összeomlása után Magyarországon az úgynevezett zsidókérdésben 
gyökeres fordulat állt be. A zsidókérdés ugyanis az első világháború alatt a politikai köz
beszéd egyik uralkodó témája lett. 1918 előtt a zsidókérdést feszegetők -  mint például Is- 
tóczy Győző, Szemere Miklós, Bartha Miklós -  rövidesen elszigetelődtek a két Tisza által 
uralt magyar politikai közéletben. 1919 után azonban alig akad olyan jelentős magyar író 
és gondolkodó Horváth Jánostól Hóman Bálintig, Pethő Sándortól Kornis Gyuláig, Babits 
Mihálytól Mályusz Elemérig, aki ne írt volna erről a problémáról. Mint ahogy a legtöbb 
politikai-ideológiai irányzatot, úgy a konzervatív tábort is megosztotta ez a kérdés. A XX. 
században a húszas évek elejének turbulenciái után a harmincas évek végéig a magyar ural
kodó elit ebben a kérdésben is a mérsékelt reformkonzervatív irányt követte, amelyet Beth
len István, Klebelsberg Kuno és Szekfű Gyula neve fémjelzett, de a harmincas évek köze
pétől a politikai elit -  a középosztályról és a szélesebb politizáló közvéleményről már nem 
is beszélve -  mindinkább Teleki Pál, Hóman Bálint és mások által képviselt radikálisabb 
antiszemita nézeteket kezdte vallani. A harmincas évek végén, a negyvenes évek elején, 
tehát a zsidótörvények megszavazásának idején pedig már a konzervatív táboron belül is 
áttört a gát, amit jól mutat Bethlen István vagy Szekfű Gyula elszigetelődése az uralkodó 
irányzaton belül. A mérsékelt, reformkonzervatívnak nevezett irányzat meghatározó figu
rái -  Bethlen, Klebelsberg és Szekfű -  között nem volt alapvető nézetkülönbség a zsidóság 
hazai megítélését illetően. Az eltérések inkább csak hangsúlybeliek voltak, ihletve a po
litikusi és az értelmiségi pályák közötti különbségnek tudhatok be. Klebelsberg példája 
pontosan mutatja azt a megváltozott attitűdöt a zsidóság irányában, amely a forradalom 
és a kommün után jellemezte a magyar politikai elitet. Klebelsberg ugyanis a háború után 
a zsidóságra, mint különálló, alapvetően a saját érdekeit követő társadalmi csoportra tekin
tett, amellyel kapcsolatban -  ugyanúgy, mint Bethlen István -  óvatos és távolságtartó poli
tikát látott helyesnek. Ügy vélte ugyanis, hogy -  szemben a fajvédőkkel -  a zsidóságot két 
okból is lehetetlen kikapcsolni a gazdasági és társadalmi életből. Egyrészt az ország nem 
folytathat ’balkáni politikát’, azaz nem sértheti meg a magántulajdon szentségét, a polgári

205 Farkas: A z asszimiláció kora... I. m. 14. p.
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jogegyenlőséget és a magyar alkotmányosságot. Ezért nem szavazta meg a numerus clausus 
törvényt, s ezért tett meg mindent a polgári jogegyenlőséget csorbító passzus kiküszöbö
lése érdekében a magyar radikális és antiszemita jobboldal élénk tiltakozása ellenére. Kle- 
belsberg nemcsak magánleveleiben, hanem politikai publicisztikájában is világossá tette, 
hogy bár a numerus clausus ideiglenes fenntartásának ódiumát politikai okokból vállalja, 
a törvényt szerencsétlennek tartja, s attól nem sokat remél.206 Másrészt, a nemzeti újjáépí
tés céljainak veszélyeztetése miatt nem tartotta célravezetőnek a hazai zsidóság gazdasági 
potenciáljának kiaknázatlanul hagyását. A zsidó asszimilációt nem tartotta lehetetlennek, 
s elutasította az ellenforradalmi fajvédelem ezzel ellentétes gondolatát, továbbá úgy vélte, 
hogy a faji elzárkózással még a nagy nemzeteknek -  elsősorban a németeknek -  is csín
ján kell bánniuk. Magyarországon az ilyen irányú politikát ostobaságnak és egyben meg- 
valósíthatatlannak tartotta: „Ha faji álláspontra helyezkednénk -  írja -, akkor, hogy csak 
a hegycsúcsokról beszéljek, baj lenne a Zrínyiekkel, József nádorral, Petőfivel, Damjanich- 
csal, Erkellel, Munkácsyval, Semmelweisszel és annyi mással legjobbjaink közül, akik nélkül 
a magyar haza nagyságát és művelődését el sem lehet képzelni.”207 Klebelsberg úgy gondolta 
tehát, hogy mindenkit magyarnak kell tartani, aki a magyarsággal érzelemben, lelkiségben 
és nyelvben’ fenntartás nélkül összeolvadt. Továbbá az antiszemitizmust negatív politikai 
elvnek ítélte, amelyre nem lehet konstruktív politikát építeni, ő pedig az építkezést előbb
re valónak tartotta a rombolásnál. Azt gondolta továbbá, hogy a primitív antiszemitizmus 
célja a meglévő vagyonok újraosztása, s ezzel szemben ő a megoldást az általa tragikusan 
alacsonynak tartott magyar munkateljesítmény fokozásában látta. De van a zsidósággal 
kapcsolatos nézeteinek egy másik oldala is, nevezetesen ő a zsidóság nagy részében, tehát 
mindazokban, akik egyrészt nem tudtak vagy nem akartak a magyar nemzettel érzelemben 
és lelkiségben teljesen összeolvadni, azaz nem tudták vagy nem akarták tökéletesen feladni 
korábbi zsidó identitásukat, másrészt, akik kozmopolita ideológiákat követtek, veszedel
met látott a magyarságra nézve, amellyel szemben védekezni kell. Ennek a védekezésnek 
a legfontosabb elemét azonban nem a jogfosztásban, s főképp nem a kitelepítésben látta, 
hanem a magyarság konstruktív és építkező politikájában, azaz a népoktatás színvonalá
nak emelésében, hatékony ösztöndíjrendszerben, kulturális intézmények alapításában és 
megerősítésében, egyszóval egy lassú útépítkezésben. Ezt a gondolkodást pontosan mutat
ja egy Bethlenhez írt magánlevél, amelyben azt fejtegeti, hogy a numerus clausus törvényt 
alkotmányossági okokból revideálni kell, de nem azért, hogy „a zsidó egyetemi hallgatók 
ezreit megint nyakára bocsássuk a nemzetnek, hanem azért, hogy bizonyos racionális eny
hítéssel az intézmény lényegét megmentsük.”208 Az 1928-as, numerus claususról folytatott 
parlamenti vitában Klebelsberg azt is világossá tette, hogy ő nem követi Telekit, azaz nem 
akarja a zsidóságot nemzetiségként vagy fajként meghatározni, s továbbra is ragaszkodik 
a felekezeti besoroláshoz.209 Ugyanakkor sokat várt a hazai zsidóság ’józanabb’ csoportjai-

206 Klebelsberg: Neonacionalizmus. Budapest, 1928, Athenaeum, 46. p.
207 Uo. 129-130. p.
208 A levelet Romsics Ignác idézi. (Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. 2. kiad. Budapest, 1999, 

Osiris. 201. p.)
209 Lásd erről Klebelsberg hozzászólását a numerus clausus törvény módosításának vitáján. Az 1927. évi ja 

nuár hó 25-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. 9. köt. Budapest, 1928, Athenaeum, 198. p.
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tói is, fentiekben idézett parlamenti hozzászólásában ugyanis azt mondta, hogy a zsidóság 
jobban teszi, ha felhagy a zsidó ’anacionalisták, a Hatvány Lajosok’ utánzásával, s vissza
tér a Wahrmann Mórok és a Fáik Miksák, azaz a ’jó magyar zsidók nacionalizmusához’.210 
Ugyancsak a lassú átépítés politikáját gondolta célravezetőnek Klebelsberg a gazdasági élet
ben is. Ő sem tartotta ugyanis egészségesnek a hazai zsidóság túlzott arányát a magyar 
gazdaság irányító posztjain, de ennek megváltoztatását nem a vagyon és a pozíciók újra
osztásától, hanem egy lassú nevelési-oktatási folyamattól, továbbá a hazai munkaerkölcs 
és munkateljesítmény javulásától várta.

Bethlen Istvánhoz és Klebelsberg Kunóhoz kísértetiesen hasonló véleményt képviselt 
Szekfű Gyula is, akinek a zsidósággal kapcsolatos nézetei egy egész generáció gondolko
dását befolyásolták. Szekfűt szintén az 1918-as forradalom és kommün tapasztalatai kész
tették arra, hogy felvesse a kérdést. A Három nemzedék című művében -  mint ahogy azt az 
előbbiekben már elemeztük -  alapvetően arra kereste a választ, milyen okok következtében 
omlott össze a magyar állam és a magyar társadalom. Szekfű az elsődleges okokat -  szemben 
a széles körben elterjedt vélekedésekkel -  nem a zsidóságban találta meg, hanem a magyar 
politikai elit magatartásában (a Széchenyi által kritizált nemzeti-faji hibák: hiúság, önhitt
ség, önáltatás, öncsalás, a lelkesedés hirtelen fellobbanása és szalmalángszerű elhamvadása, 
közrestség, irigység, pártviszály, uralomvágy; a radikális liberalizmus elvont ideáinak köve
tése a Széchenyi által propagált reformkonzervativizmus helyett; a közjogi és a nemzetiségi 
ellentétek kiélezése; a parlamenti és választási korrupció; Budapest-központú, túlzottan 
centralizált állami-politikai hatalom; a nagybirtokok túlsúlya; helytelen birtok-politika; 
telepítési törvények elmaradása; az ipari munkásság és a parasztság érdekeinek figyelmen 
kívül hagyása; a magyar középosztály dzsentriszemlélete, a magyar nemzeti erők társa
dalmi és gazdasági megszervezése stb.). Amint látható, Szekfű valóban nem a zsidóságot 
okolta elsősorban az összeomlásért, de a Tisza-féle filoszemita, asszimilációt támogató 
politikához és ideológiához képest valóban jelentős fordulatot hajtott végre. Szekfű ugyan 
nem tartotta teljesen kizártnak a zsidó asszimilációt, hiszen úgy vélte, hogy a hazai zsidó
ságon belül vannak olyan csoportok, amelyek a XX. század elejére teljesen asszimilálódtak 
a magyarsághoz. Erre szeretett tanárát, Marczali Henriket hozta fel példának, aki szerinte 
„magyarnak született, asszimilációra nem volt tehát szüksége, s mint igaz magyar tartozott 
Gyulai Pál baráti köréhez”.211

Ő az asszimilációt azonban egy bonyolult lelki folyamatnak vélte, s éppen azért bírálta 
a magyarországi zsidóságot, mert az mindezt természetesnek, mintegy magától értetődő
nek tartotta: „Az asszimiláció nem nyugtalanná [ti. a hazai zsidóságot -  Gy. /.], mintha az 
nem is volna kérdés, mit érdemes volna átgondolni. Pedig az asszimiláció az öntudatosabb, 
illúzióktól mentesebb, a liberalizmus által kevésbé védett és privilegizált zsidók közt m in
denkor égető kérdés volt, melyen a legvilágosabb fők töprengtek, s a legbecsületesebbek 
lelkileg vérzettek. Mert ez másutt súlyos probléma volt, melyet minden egyénnek magának 
kellett megoldania. Elég itt Heinétől egész Hardenig és Karl Krausig a megszámlálhatat
lanul sok önironikus, gyakran megható nyilatkozatra utalni, mely mind bizonyítja, hogy 
értelmes és őszinte emberek tudták, hogy az asszimilálásra nem elég a ruha- és néwáltoz-

2,0 Uo. 202. p.
211 Szekfű Gyula: Marczali Henrik. Évkönyv, 1943. 131. p.
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tatás, hogy ez nehéz, fáradságos, izzadságos út, amelyen előre is, hátra is lehet csúszni.”212 
Szekfű tehát azért bírálta a magyar zsidóság elitjét, mert nem mérte fel az asszimiláció 
és a beilleszkedés igazi nehézségeit és súlyát, holott -  mint mondja -  a legjobb magyarok 
azon a problémán mentek tönkre, hogy hogyan illeszkedjünk be az európai kultúrába’. 
Szerinte tehát a hazai zsidóságnak sem kellene megkerülni a problémát, a kérdés teljes ig- 
norálása ugyanis struccpolitika, és az ügy jóhiszemű -  amelyhez magát is sorolta -  felve
tőinek megtámadása ’éretlen és kilátástalan kezdeményezés’. Másodszor a zsidóság nagy 
történetírójára, Heinrich Graetzre hivatkozik, aki szerinte hűen bemutatta a lengyel zsi
dóság romlottságát és amoralizmusát, a Talmud igazi szellemével ellentétben álló csaláso
kat és gazdasági visszaéléseket. De -  kérdi -  „hol a magyar zsidóság Graetze? Az a zsidó 
történetíró, aki tudja, sőt büszke rá, hogy népének állandó tulajdonságai, erényei és bűnei 
vannak, és szégyennek tartaná ezeket kutatásaiban elhalványítani és eltüntetni!”213 Szekfű 
úgy vélte tehát, hogy a zsidó bűnök bemutatása -  mint ahogy a magyarság esetében Szé
chenyi példája mutatja - , valamint a zsidó hatalmi állás és az ellene felkelt reakció, még 
nem szükségszerűen antiszemitizmus.214 Biró Lajos könyvéről írt recenziójában pedig azt 
fogalmazza meg, hogy a szerző sekélyes könyvéért döntően az a kultúra felelős, amellyel 
Biró sokkal jobban egybe van kötve, mint azt ő gondolná, s „amely alól nekünk valóban 
ideje volt felszabadítani magunkat”.215

Szekfű tehát végső soron azt állapítja meg, hogy a XIX. századi zsidó asszimiláció alapve
tően sikertelen volt, mert a zsidóság, néhány kivételes egyéntől eltekintve, megőrizte nemzeti 
tulajdonságait -  tehát nem biológiai értelemben vett faji jellegzetességeit! a kapitalisztikus 
szellemet, az intellektualizmust, a teleologizmust, a voluntarizmust és a mobilizmust. Szek
fű tehát ezekből a lelki tulajdonságokból, s nem a történelmi körülményekből és lehetősé
gekből magyarázza a hazai zsidóság valóban páratlan gazdasági előretörését. S ugyancsak 
ezzel magyarázza azt a különbséget is, amely a hazánkban régebben itt lakó -  az ő termi
nológiájában nyugati -  zsidóságot és az újabban betelepült, keleti, ’lengyel’ zsidóságot elvá
lasztja. Ez utóbbit ugyanis -  hivatkozva Heinrich Graetz megállapításaira -  Szekfű szerint 
a szőrszálhasogató logika, a csűrés-csavarás, a prókátori fogások alkalmazása, a mindenen 
való viccelődés, mindennek leszólása és nevetségessé tétele, az elbizakodottság és a csalásra 
való hajlam jellemzi, tehát pontosan azok a tulajdonságok, amelyeket ő maga is észlelt és 
bírált a budapesti kultúrában és a forradalmak alatt. Szekfű ideológiai konstrukciójának 
tehát az egyik legfontosabb pillére a folyamatos galíciai betelepülés, valamint a nyugati zsi
dó és a lengyel zsidó szembeállítás. S ez az oka annak is, hogy Szekfű a mű újabb és újabb 
kiadásaiban, sőt a Magyar történet megfelelő fejezeteiben sem változtatta meg alapvetően 
álláspontját, jóllehet az ezzel ellentétes tényeket -  ha másból nem -  Kovács Alajos újabb 
munkáiból ismernie kellett. Ezeknek a pilléreknek az összeomlása ugyanis egész ideoló
giai konstrukcióját romba döntötte volna. így lett ebben a rendszerben egy -  az európai 
kultúrától valóban elütő -  galíciai ortodox és haszid zsidó kultúra minden rossznak az el
indítója. Ez a jelentékeny réteg ugyanis Szekfű szerint csak névleg magyarosodott, testes

212Szekfű: Három nemzedék... 2. kiad. I. m. 29-30. p.
213 Uo. 36. p.
214 Szekfű Gyula: Két önvallomás. (Wassermann és Biró Lajos). Napkelet, 1923. 174. p.
215 Uo. 175. p.
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tül-lelkestül megmaradt zsidónak. „Leikébe óvakodtunk beletekinteni, megelégedvén ruha 
és beszéd külsőségeivel, végleg áldozataivá esvén a tévedésnek, melytől Széchenyi halálos 
félelemben, kezét tördelve óvott bennünket: összetévesztettük a nemzetiséget a nyelvvel, 
a magyarságot a magyarul csevegéssel, a halhatatlan lelket a múlandó, színét váltó külső
vel. Vétkünk a legsúlyosabb, mert az Ige, a Lélek ellen való.”216 Szerinte elsősorban ez, tehát 
ennek a galíciai szellemnek az eluralkodása a forradalmak alatt, valamint az alacsony szín
vonalú budapesti hírlapirodalom szenzációhajhászása és felelőtlensége szította fel a hazai 
antiszemitizmust, s nem valamiféle zsidógyűlölő magyar jellemvonás. S mindez csak azért 
volt lehetséges, mert nem létezett igazi, gyökeres magyar városi kultúra, csak a berlini és 
bécsi városi kultúrának valamiféle gyöngébb és betegesebb változata, azoknak egyfajta ’le- 
rakata és fióküzlete’.

Az 1930-as évek végén írt cikkeiben Szekfű -  mint ahogy azt az előbbiekben láttuk -  rész
ben átértékelte az asszimilációról-disszimilációról kifejtett korábbi nézeteit. Ebben az időben 
ugyanis már pontosan érzékelte, hogy a zsidóság és a hazai németek disszimilációja újabb 
problémákat vet fel, nevezetesen, a disszimiláltak nem az általa kívánatosnak tartott nem
zetiségi-kisebbségi helyzetbe törekednek, hanem a magyar középosztály egyébként is erős 
törésvonalait erősítik, így felbomlással fenyegetik azt.217 Ekkor már Szekfű is úgy látta, hogy 
a megindult disszimilációs folyamat megakasztása nemzeti érdek és feladat. Ha azonban 
ez a folyamat tovább folytatódik -  mondja akkor nemzeti szempontból létfontosságú, 
hogy a vezetés a ’magyaros magyarok’ kezén maradjon, mivel a veszedelmes időszakban az 
„ősmagyaroknak évszázadokon át kifejlődött, megszerzett ösztöneire van szükség, s nekik 
kell a többit vezetniük”.218 Ugyancsak fontosnak vélte a középosztály felfrissítését a paraszti 
osztályból, valamint -  közelebbről meg nem határozott módon -  történeti és népi művelt
séggel történő megerősítését.

A konzervatív táborban voltak azonban Szekfütől eltérő nézetek is. Farkas Gyula -  szin
te egyedüliként az antiszemita irodalomban -  pontosan látta a hazai zsidóság belső meg
osztottságát, hiszen világnézeti megosztottság, társadalmi differenciáltság, továbbá a nem
zedéki ellentét alapján négy csoportot különböztetett meg a zsidóságon belül: a neológokat, 
az ortodoxokat, a cionistákat és a vallásilag közömbösöket. Ezt a korszakban -  meglepő 
módon -  szinte egyedülálló kiindulási pontot azonban a későbbiekben nem hasznosítot
ta, s az ebből fakadó következtetéseket nem vonta le. Ezzel szemben azt állította, hogy 
a belső differenciáltság ellenére mégis van egy erős kapocs, amely a hazai zsidóságot ösz- 
szefűzi, s ez pedig a közös múlt, a közös szenvedés, a közös származás, végül pedig a ’ke
resztény társadalom szinte egyöntetű nyílt vagy titkos ellenállása’. Farkas mindenekelőtt 
azt nehezményezte, hogy szerinte a zsidóság számottevő részének Magyarország csak át
meneti állomást jelentett, ahol elsajátíthatta a nyugati műveltséget, megismerkedhetett 
a nyugati életformával, végül megszerezhette a szükséges pénzt a további érvényesüléshez: 
„Olyan ez a magyarországi zsidóság a XIX. században, mint egy nagy tó, melybe keletről 
zavaros hegyi patak ömlik, magával sodorván piszkot, iszapot, fénylő kavicsot, néha

216Szekfű: Három nemzedék... 5. kiad. I. m. 331. p.
217 Lásd erről „Schittenhelm Ede” című írását (Magyar Szemle, 1937. 30. köt. 223-231. p.).
218 Szekfű Gyula: Időszerű történeti munkák. Gyalókay Jenő, Miskolczy Gyula, Farkas Gyula, Illyés Gyula. 

Magyar Szemle, 1939. 35. köt. 229. p.
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egy~egy aranyszemet, s alig adván le terhét, máris továbbsiet nyugat felé. A tó pedig foly
vást háborog, kavarog, tükre soha el nem simul.”219 Farkas tehát a zsidóság magyarországi 
asszimilációját alapvetően sikertelen folyamatnak látta, mert szerinte az ortodoxok nem 
akartak asszimilálódni, a neológok magyarosodása pedig felületes maradt, s csak a jelsza
vak szintjén valósult meg: „Ultramontán, sötét középkori szellem volt (e kor legnagyobb 
szidalma!) az, aki akár csak a zsidó szót is hangosan ki merte mondani, viszont még az is, 
aki a közélet fórumán a zsidókkal tüntető barátsággal ölelkezett, vonakodott volna zsidó 
»barátját« például a családjába bevezetni. Az a zsidó, aki elég naiv volt a levegőben röp
ködő hangzatos jelszavaknak hinni, és annak következményeit le kívánta vonni, csakhamar 
keserű csalódással ébredt a rideg, visszautasító valóságra. Ezen -  az első nemzedéken -  még 
a kikeresztelkedés sem segített. Emberileg érthető, hogy a zsidóság egyes tagjai, akik ko
molyan vették az asszimilációt, hiábavaló kísérletek után ismét visszazuhantak eredeti 
népközösségükbe. Zsidó részről az asszimilációt úgy értelmezték, hogy elég a nyelv tudá
sa, a családi név megmagyarosítása és az uralkodó osztály nemzeti kötelességnek vélt ki
szolgálása. Magyar részről viszont a reformkor óta a bevándorlás megszüntetését és a zsi
dóság teljes feloldódását követelték.”220 Ezt a két szempontot szerinte nem lehetett össze
egyeztetni, így a magyarországi zsidóság asszimilációja ’végzetesen hazug helyzetek’ 
sorozatát eredményezte. Farkas tehát betegesnek látta a korszak zsidóságának ’lelki struk
túráját’, amelyet az igazi önismeretre való képtelenség, a ki nem egyenlíthető ellentmon
dások, végül az egészségtelen belső forrongások jellemeztek. S természetesen Farkasnál is 
döntő szerepet játszott a zsidó térfoglalás tézise, hiszen ő is úgy látta, hogy a korszakban 
a tőke felett csak a zsidóság rendelkezett, az ő kezükbe került a lap- és könyvkiadás, a szín
házak, végül a legjövedelmezőbb szabad értelmiségi pályák. Ehhez járult még szerinte 
a zsidóság közéleti terjeszkedése is: „Gyulai Pált jubileuma alkalmából zsidó üdvözli, zsi
dók tartják az ünnepi beszédeket az egyetemi ifjúság nevében Deák, Kossuth sírjánál, már
cius 15-én, október 6-án, véderői tüntetéseken. [...] Századunk elején már 16 zsidó kép
viselő ül az ország házában, Tisza István kormányának két zsidó származású miniszteren 
kívül egy zsidó vallású államtitkára is van, aki egyúttal az IMIT elnöke (Vadász Lipót). 
Ugyanakkor Heltai Ferenc Budapest főpolgármestere. Tömegesen folynak a nemesítések 
és bárósítások. [...] Csemegi Károly és Fayer László teremtik meg a magyar büntetőjogot, 
mely nagyon csínján bánik az uzsorásokkal, Földes Béla a kor ünnepelt közgazdásza, Al- 
mási Antal kodifikálja a magyar magánjogot, Marczali Henrik, Acsády Ignác, Angyal Dá
vid, Ballagi Aladár a nemzet történetírói, Kármán Mór vezeti be a nemzeti szellemet a ma
gyar közoktatásba. Alexander Bernát uralkodik a filozófiában, Pikier Gyula a magyar 
szociológiát alapozza meg, Vámbéry Ármin képviseli a nemzeti szellemet a német Bu- 
denzcel szemben a magyarság eredetének kérdésében, Goldziher Ignác a budapesti egye
tem világhírű büszkesége, Simonyi Zsigmond szedi rendszerbe a magyar nyelvet.”221 Sze
rinte ez a folyamat csak azért volt lehetséges, mert a felsoroltak mögött állt a zsidó tőke, 
s elsősorban az ő útjukat egyengette a jobbára zsidó kézbe került magyar sajtó. Ehhez já
rult még a főváros, Budapest idegenné válása: „Az igazi Budapestet -  írja idézett könyvé

219 Farkas: A z asszimiláció kora... I. m. 44. p.
220 Uo. 51. p.
221 Uo. 56-57. p.
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ben -  zsidó tőke teremtette meg, német fantázia díszítette fel, magyarok csak a követ hord
ták hozzá.”222 Farkas szerint a XIX. század nyolcvanas-kilencvenes éveiben valóságos őr
ségváltás zajlott le a magyar irodalomban és a magyar sajtóban is. Ezt a folyamatot 
leginkább Kiss Józsefnek s az általa indított A Hét című folyóiratnak a középpontba kerü
lése, valamint a zsidó tulajdonba került napilapok számának, továbbá a zsidó vagy zsidó 
származású újságírók arányának emelkedése jelzi. Ezt a korszakot Farkas a zsidó szelle
miség térfoglalásaként láttatja, amely már ’nem hajlandó hízelegni a felszabadító uralko
dó osztálynak, hanem látó szemekkel részt kér a magyar sors alakításában. Ez a radikali- 
zálódó nemzedék szerinte nemcsak apáik megalkuvó szellemével szakított, hanem a zsidó 
vallással is, ők ugyanis már nem a Talmudért, hanem az általános emberi eszményekért 
lelkesedtek, s elégedetlenek voltak a magyar viszonyokkal, továbbá elszántan támadták 
mint szabad érvényesülésük legfőbb akadályát, a magyar uralkodó osztályokat. A hazai 
újságírás pedig még ennél is továbbment: „így történhetett meg, hogy érdemes keresztény 
íróknak még csak a híre sem jutott el a közönséghez, közepes zsidó írók viszont világiro
dalmi nagyságokká kürtöltettek. A hazai zsidóságnak kétségtelenül vannak érdemei a ha
zai sajtó kiépítése körül, de a hatalom teljes birtokában valahogyan elvesztették a mértéket. 
Fáik Miksáék még szolgáltak, Ignotusék már uralkodtak. Kezükben volt a nemzeti köz
vélemény irányításának legérzékenyebb műszere, de ők nem a nemzet lelkiismeretére fi
gyeltek, hanem saját, évezredes ösztönükre.”223 Farkas irodalomtörténeti koncepciója szerint 
tehát az irodalomban, s általában minden művészeti ágban a -  szellemi, s nem biológiai 
értelemben vett -  faji szempont a meghatározó: „A keresztény írókat is megérinti a ma
terializmus szelleme és stílusa, de nem tántorítja el őket eredeti idealizmusuktól. Stílusuk
ba, nyelvükbe sok idegenszerűséget olvasztanak bele, de ez nem befolyásolja gondolkozá- 
si formáik magyar szellemét. Fia el is kalandoznak idegen tájakra, életképüket fajiságuk 
vagy lelki magyarságuk determinálja. A fajiság lévén -  Ignotus helyes megállapítása sze
rint -  minden művészet alapeleme, természetes, hogy a zsidó írók, amennyiben valóban 
tehetségesek, elsősorban a maguk fajiságának művészi kifejezését adják.”224 Farkas úgy lát
ta, hogy a magyar irodalom, de különösen a magyar költészet a magyar faj, a magyar sors 
művészi kifejezése, következésképpen a zsidó vagy a zsidó származású költők verseiben 
nem a magyar, hanem a zsidó faj sorsa tükröződik.225 Ilyen zsidó faji jellegzetességeket 
vesz észre Kiss Józsefnél, aki az első zsidó szellemű költő’, Bródy Sándornál, aki ’leginkább 
Budapest zsidó környezetében van otthon’, Palágyi Lajosnál, aki ’a vallás és az előítéletek 
béklyóiból szabadult ember szabadosságával énekel meg szerelmet és életet’, Heltai Jenő
nél, aki ’könnyű és kissé léha dalokat ír’, Szilágyi Gézánál, aki először ad hangot a sze- 
xualizmusnak’, továbbá Makai Emilnél, Szomory Dezsőnél, Ábrányi Kornélnál, Kóbor 
Tamásnál, Erdős Renée-nél, Szép Ernőnél stb. Ez a folyamat szerinte a századfordulón 
odáig fajult, hogy némelyek már azt kezdték hirdetni, hogy a tompa magyar elmét a zsidó 
fantáziával kellene helyettesíteni (Dóczy), vagy hogy a pesti nyelv lesz az új klasszikus ma

222 Uo. 61. p.
223 Uo. 10-102. p.
224 Uo. 143-144. p.
225 Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. Irodalomtörténetírásunk fejlődésrajza. Budapest, 1944, 

Stádium, 149. p.
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gyár irodalom nyelve (Ignotus). Farkas úgy látta, hogy ezen idegen szellem beözönlése 
váltotta ki azt az ellenhatást, amely a századfordulón a magyar nemzeti irodalom új kor
szakát nyitotta meg, melyet ő a magyar regeneráció korának nevez, s melynek hősét -  pa
radox módon -  Adyban talált meg. Farkas rajta kívül Krúdy Gyulát, Kaffka Margitot, 
Móricz Zsigmondot, Tormay Cecilt, Babits Mihályt, Juhász Gyulát, Kosztolányi Dezsőt, 
Gellért Oszkárt, Tóth Árpádot és Szabó Dezsőt emelte ki, mint eme nemzeti regeneráció 
legfontosabb íróit.226 így lesz Ady Endréből a magyar faj költője, aki ’vérében érezte a zsi
dóság idegenségét’.

Szekfű Gyula nézetrendszerétől alapvető kérdésekben tértek el Teleki Pál antiszemita, 
a polgári jogegyenlőséget is megkérdőjelező eszméi is. Teleki antiszemitizmusa ugyanis 
megkérdőjelezhetetlen, s alapvetően két forrásból származott. Egyrészt tudományos ér
deklődéséből, őt ugyanis élete végéig izgatták a táj és a faj összefüggései, valamint a tár
sadalomtudományok természettudományos megalapozásának kérdései.227 Antiszemitiz
musának másik forrása Magyarország összeomlásával kapcsolatos. Teleki szerint ugyanis 
a nemzeti és a keresztény gondolat háttérbe szorulása, s ennek nyomán az ország össze
omlása a zsidó destrukciónak volt tulajdonítható. Ez a destrukció -  írta -  „pusztította ki 
a nemzeti érzést, és szívta ki a magyar társadalomból a keresztény erkölcsöt”.228 S ez az 
19I8-1919-es meghatározó élmény alakította Teleki 1919 utáni politikájának pozitív, te
hát nemzetépítő (nemzetnevelés, revízió, cserkészet stb.) programját csakúgy, mint ennek 
a politikának negatív, azaz a zsidósággal szembeni ellenlépések szükségességét hangsúlyo
zó céljait (numerus clausus, zsidótörvények, társadalmi védekezés stb.). Teleki életművé
ben a pozitív, azaz az építő és a negatív, tehát a romboló momentumok egységet alkottak, 
s éppen ez a kettősség az, ami miatt életművének megítélése -  máig tartóan -  diametrá
lisan ellentétes.

1919-ben Teleki -  szakítva a liberális kor felekezeti besorolásával -  úgy vélte, hogy a zsi
dóság ugyanúgy nemzetiség, ahogyan a hazai románság, szerbség, szlovákság az. Szerinte 
ugyanis a dualizmus kori liberális politika olyan nagymértékű zsidó bevándorlást tett le
hetővé, amely Magyarországon létrehozta a zsidó nemzetiséget. Szekfűvel egyezően úgy 
látta, hogy ennek következtében a magyarországi zsidóság két, egymástól jól elkülöníthető 
részre bomlott. Az abszolút többséget alkotó s a nemzeti célokkal nem azonosuló, önálló 
zsidó politikai célokat követő csoportra, s egy asszimilációra hajló kisebbségre. Erről a ki
sebbségről a következőket írja: „Azt tartom, és azt hiszem, a magyarságnak széles rétegei 
velem együtt azt tartják, hogy azok a zsidók, akik velünk éreznek, akiknek családja régóta 
lakik e földön, akik elismerik azt, hogy ez a Magyarország csak a magyar nemzeti eszme és 
a magyar kereszténység erkölcsi felfogása alapjain állhat meg, és ebben a keretben keresik 
itt nálunk a boldogulásukat, és ez ország felvirágoztatásában lelkiismeretesen közremű
ködni akarnak velünk, azokra a felvetett zsidókérdés nem vonatkozik. Azokat nem érheti

226 Ady értékelését lásd Farkas: A z asszimiláció kora... 248-282. p.
227 Lásd például Teleki korai írását: Társadalomtudomány biológiai alapon. Huszadik Század, 1904. 1. köt. 

318-322. p.
228 Teleki 1919-es nézeteihez lásd Gróf Teleki Pál programbeszéde, melyet Szeged első választókerületének Ke

resztény Nemzeti Egyesülés Pártja alakuló és képviselőjelölő nagygyűlésén mondott el Szegeden, a Tisza- 
szálló nagytermében 1919. év december 14. napján. Szeged, 1919, Tevéi Nyomda, 2. p.
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részünkről agresszivitás. De csakis az ilyent, mert aki ezeket az elveket nem teszi feltétlenül 
magáévá, az nem lehet igaz magyar, az nem lehet őszinte honpolgára Magyarországnak.”229 
Ennek a kisebbséget alkotó magyar zsidóságnak -  legalábbis Teleki szerint -  választania kell 
hitsorsosai és a magyar nemzet között. Sőt úgy vélte, éppen ennek a zsidóságnak kellene 
folytatnia a leghevesebb küzdelmet az ellen a zsidóság ellen, amellyel ugyan egy a hite, de 
amelytől nemzetiségi szempontból a legnagyobb különbség választja el. Teleki tehát úgy 
képzelte, hogy a nem magyar nemzeti célokat követő zsidó többséggel szemben a magyar 
politikai elitnek és az asszimiláltaknak együttesen kell védekezniük és fellépniük. Meg is 
fogalmazta ennek a védekezésnek a legfontosabb pontjait (a radikális sajtó megfékezése, 
a sajtó kormányirányítása, keresztény újságírók kinevelése, a tanári testület megrostálása, 
a destruktív irány eliminálása a gazdasági és a társadalmi életből, a nemzeti hadsereg meg
erősítése, a háborús jövedelmek megadóztatása stb.). 1928-ban pedig, amikor felszólalt a nu
merus clausus törvény Kebelsberg által szorgalmazott módosítása ellen, még egyértelműbben 
megfogalmazta, hogy szerinte a kereszténység és a zsidóság között faji harc folyik, s ő nem 
tudja támogatni ’Magyarország elzsidósodását’.230 S bár az asszimilációt -  mint ahogy azt 
fentebb láttuk -  nem tartotta lehetetlennek, mégis kételkedett abban, hogy a magyarországi 
zsidóság többségét alkotó keleti zsidóság valaha is asszimilálódna. Szerinte a probléma lé-

225 Uo. 5. p.
230 A beszéd teljes szövegét lásd Papp Antal szerk.: Teleki Pál országgyűlési beszédei. Budapest, 1943, Stá

dium 288-301. p.
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Vitéz lmrédy Béla 
beszédet mond 
a székesfehérvári 
ünnepi országgyűlésen. 
1938. augusztus 18. 
(MNM TF)

nyegét az adja, hogy Magyarországon a zsidóság arányszáma hatszor nagyobb, mint Nyu- 
gat-Európában, de a magyar politikai elit ezt a zsidóságot nyugati módszer, a demokrácia és 
a tolerancia módszereivel kezelte. Teleki az 1930-as évek végén azzal próbálta meg igazolni 
a zsidótörvények meghozatalának szükségességét, hogy az addigi védekezés sikertelen volt, 
s a nemzeti érzelmű zsidóság sem fordult szembe hitsorsosai nagy részével.231 Az 1930-as 
években vallott nézeteit pontosan tükrözi az a beszéd, amelyet miniszterelnökként az or
szággyűlés felsőházában mondott. Teleki beszédét azzal kezdte, hogy a 2. zsidótörvényja
vaslatát nem úgy tekinti, mint az lmrédy-kormány politikai örökségét, amelyet neki kell saj-

231 Erről részletesen lásd Gróf Teleki Pál: Magyar politikai gondolatok. Budapest, 1941, Stádium, 81-83. p.
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nálatosan végrehajtania, s nem is politikai opportunizmusból védelmezi a törvényt, hanem 
meggyőződésből, következésképpen a törvényjavaslattal fő vonásaiban egyetért, bár -  teszi 
hozzá -  ha ő szövegezhette volna a törvényt, akkor az sokkal szigorúbb lett volna.232 Szerin
te ugyanis a nemzet egyetemes érdeke kívánta a törvény meghozatalát, így azt történelmi 
szükségszerűségnek tekinti, amely mind az európai, mind pedig a magyar politikai fejle
ményekből fakad. Úgy vélte, hogy hamis a törvényt elutasítók érvelése, amikor a javaslatot 
szakításnak tekintik a Szent István-i gondolattal, mivel szerinte ennek csak egyik -  s nem 
is a legfontosabb -  része a sokféle nép, nemzetiség és nyelv pártolása, ennél jóval lényege
sebb mondandója az, hogy „az ország vezetése olyan kezekben legyen, amelyek az ország
alkotó és -fenntartó gondolatot, eszmevilágot és érzéseket lényük egészével képviselik.”233 
Teleki ekkor már a zsidóságról, mint fajról, s nem mint nemzetiségről beszélt. A hozzászó
lásban -  a jobboldali képviselők éljenzése és élénk helyeslése közben -  ugyanis azt mondta, 
hogy a zsidóság -  szemben a románokkal, szlovákokkal, ruszinokkal, németekkel -  nem 
egyszerűen nemzetiség, hanem szeparált faj. Míg -  úgymond -  az előbbiek részesei vol
tak a lovagkor, humanizmus és reneszánsz gondolatvilágának, addig a zsidóság nem volt 
része az európai életközösségnek’. Ezt a faji jelleget abban látta, hogy „a lelki tulajdonsá
gok kiülnek az arcra, testi formák lelki habitust tükröznek, embercsoportok biológiailag 
élesen különböznek és gyakran felismerhetők. [...] Erős beltenyésztés mellett embercso
portokban különös jellegek, faji és fajtajellegek erősen inveterálódhatnak, dominánsakká, 
olyan erősekké válhatnak, hogy másokkal való összeházasodás esetén is a gyengébb féllel 
szemben mint uralkodó tulajdonságok érvényesülnek.”234 Teleki hozzászólásában elismerte 
azt is, hogy a javaslat bizonyos értelemben jogfosztás, csakhogy ő a jogfosztást megenged
hetőnek tartja azokban az esetekben, amikor azt az állam vagy nemzet jogos önvédelme 
kényszeríti ki. S ebben az esetben a jogos önvédelem a ’nemzettest idegen elemekkel való 
túlzott átitatása’ miatt érvényesíthető. Ugyanígy visszautasította Teleki az alkotmánysértés 
vádját is, hiszen -  mint mondja -  a magyar alkotmány sem valami örök dogma, másrészt 
az alkotmány csak azokra vonatkozik, akik ’egész lényükkel beolvadtak ennek a hazának 
sokszínű, de összefoglaló érzéseivel a magyar nemzet testébe’, s szerinte ezt a zsidóság tö
megeiről nem lehet elmondani. Teleki fő mondandója tehát az, hogy a zsidóság nagy része 
idegen test a nemzet életében, s ez az idegen test „oly mértékben alakítja át a magyarság 
testét, jellegét és gondolkozásmódját, hogy ez a legnagyobb veszélyt rejti magában. (Úgy 
van! Úgy van! Élénk taps.) Nem is annyira az üzleti életet, hanem inkább a társadalmi és 
szociális életet, mert az iskolának, a családnak, az összeházasodáson keresztül a családok 
gondolkozásának átváltoztatását, az elitek elzsidósodását, a keresztény elitnek, a vérségileg 
tökéletesen és teljesen keresztény elitnek is gondolkodásában való megváltoztatását látom. 
(Úgy van! Úgy van!)”235

Teleki nézetei mind pozitív, nemzetépítő, mind pedig negatív értelemben kétségtelenül 
nagy hatást gyakoroltak kortársaira és pályatársaira, s -  köszönhetően a cserkészetnek -  az 
ifjúság nagy része is példaképnek tekintette őt. Az előbbiekben jellemzett egyértelmű anti

232 A z 1935. évi április hó 27-éré hirdetett országgyűlés felsőházának naplója. 4. köt. 143. p.
233 Uo. 144. p.
234 Uo.
235 Uo. 146. p.
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szemita vélekedései, antidemokratizmusa, továbbá a polgári jogegyenlőség elvének feladása 
ennek következtében polgárjogot nyertek a magyar konzervatív tradíciót követők gondol
kodásában, s eltérítették őket a bethleni-szekfűi vonaltól, bár az sem volt demokratikus
nak nevezhető. A Teleki-féle gondolkodásmód nem húzott meg éles és egyértelmű határ
vonalat a jobboldal és a szélsőjobboldal között, amelynek kijelölése pedig elengedhetetlen 
feltétele egy európai konzervativizmus létrejöttének. Teleki és az őt követő konzervatívok, 
jelesül a magyar uralkodó politikai elit nagy része így a magyar konzervativizmust olyan 
zsákutcába vezették, ahonnan -  gyökeres fordulat nélkül -  nem volt visszatérés az európai 
konzervativizmus nemes tradíciójához.

Mit tegyünk?

Szekfű Gyula életműve az 1940-es évekig a kisebb-nagyobb hullámzások, ellentmondások 
történeti elrajzolások és kisebb csúsztatások ellenére konzisztens rendszert alkotott, amely
nek elsődleges célja egy modern konzervatív gondolkodás megteremtése volt. Az életpálya 
utolsó évtizede ezzel szemben csupa talány, csupa megfejthetetlen -  vagy megfejthetet- 
lennek látszó -  rejtély. Ez alatt a tíz-tizenkét év alatt ugyanis a magyar konzervativizmus 
minden bizonnyal elveszítette talán legnagyobb alakját, s éppen a legnehezebb időszakban 
maradt teoretikus nélkül. A magyar konzervativizmus többi figurája pedig vagy eltűnt 
a politikai süllyesztőben (mint például Kornis Gyula) vagy még ennél is keserűbb börtön
sors várt rájuk (mint Bethlen Istvánra vagy Hóman Bálintra). A magyar konzervativizmus 
-  a szélsőjobbal való kokettálás miatt -  vagy önmagát számolta fel, vagy pedig -  ami érték 
még megmaradt belőle -  a szovjet csapatok árnyékában tevékenykedő kommunisták szá
molták fel, jórészt már a koalíciós időkben, a többi párt nagyrészt néma asszisztálása mel
lett. Ezt a tragikus történetet Szekfű Gyula derékba tört pályája szinte leképezi, s -  egyéni 
sorsát tekintve -  talán még ő járt a legjobban. Szekfű válaszai az új kihívásra, amelyet 
a szovjet megszállás és a kommunizmus teremtett, azonban már alig-alig nevezhetők kon
zervatívnak, sokkal inkább egy minden illúzióját és reményét vesztett ember kétségbeesett 
meghátrálásának, ellentmondásos és igen gyakran követhetetlen gondolatkísérleteinek. 
Ezek az ellentmondások leginkább a szovjet megszállás megszűntével váltak nyilvánvaló
vá, amikor is minden valamire való konzervatív, liberális konzervatív gondolkodó számá
ra világossá vált, hogy az 1920-1930-as évek szekfűi konzervativizmusa felett -  nagy ér
tékei ellenére -  eljárt az idő, s az 1940-1950-es években kialakított ideológia rendszere 
pedig a posztkommunista korszak kihívásaira semmiféle választ nem ad. Hogy Szekfű 
korjelző szavaival fejezzük ki magunkat, a török korban kötött kompromisszumok -  még 
a szükségesek is, nem beszélve a feleslegesekről -  a török kor utáni időben használhatat
lanok, továbbá egy új nemzedék számára szükségképpen az árulás jelei. A török korban 
kötött alkukat, valamint az elkövetett hibákat és botlásokat egy következő nemzedék már 
aligha értheti és bocsáthatja meg. Egy nagy reményű konzervatív kísérlet fulladt így ku
darcba... Mások pedig elhallgattak vagy elhallgattatták őket. A Horthy-korszak folytat- 
hatatlannak bizonyult, s az egész két világháború közötti világ, a kétségkívül létező kon
zervatív értékeivel együtt eltűnt a történelem süllyesztőjében. Míg a történész Szekfűnek 
sikerült a nagy mutatvány, ugyanis művei az éles korszakváltások után is élnek és hatnak,
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A Szovjetuniótól visszakapott 48-as zászlók az Andrássy úton. 1941. március (mnm tf)

s 1945 után is tudott maradandó történeti művet alkotni (Az öreg Kossuth), addig az ideo
lógus Szekfű valahol utat vesztett. Konzervatív kísérlete nem egyszerűen a történelmi kö
rülmények miatt vallott kudarcot, jóllehet a két totális diktatúra valóban keskeny ösvényt 
hagyott számára, hanem <3 maga vezette a konzervativizmust zsákutcába. Konzervatív 
ideológiai rendszerének néhány alappillére (kereszténység, nemzet, humanizmus stb.) 
megmaradt ugyan, de az erre épült hidat minden bizonnyal újra kell építeni. Ettől azon
ban a kérdés még kérdés marad, nevezetesen: miért tett Szekfű ennyi engedményt a bal
oldalnak, miért adott fel -  egy igazi konzervatív számára feladhatatlannak tűnő -  gondo
lati alappilléreket. Azt a feltételezést ugyanis Szekfű esetében nyugodtan elvethetjük, hogy 
nem tudta kivel áll szemben. A bolsevizmusról írott korábbi tanulmányai alapján illúziói 
aligha lehettek. A totális diktatúra lényegét ugyanis nála kevesen ismerték jobban és fo
galmazták meg pontosabban. „Tudvalevőleg a diktatúrának és totalitásnak -  írja például 
1939-ben -  kifejezési formája, egyetlen előadó-művészete a monológ: a hatalmasok mo
nológokban adják ki utasításaikat és parancsaikat, melyeknek ellentmondás nélkül enge
delmeskedni kell. Más beszéd a totalitásos diktatúra alatt nem hangzik, mint monológ,
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miután a vita, diszkusszió, tiltakozás lehetősége megszűnt, s az állandó helyeslés a töme
gek részéről már nem is emberi hangként, hanem természeti jelenségként, távoli víz zú
gásaként ér a parancsoló fülébe. Ehhez nem kell a totalitás formális megvalósítása. A gyön
gébb idegzetű, érzékeny lelkek, azok, akik nem szeretnek ’veszekedni’, e nélkül is könnyen 
elszoknak az ellenmondástól és kritikától, főként látva azt, hogy minden kritika brutális 
visszautasításra és gyanúsításra talál azok részéről, akik monológ-pártiak, és alig várják, 
hogy nyilatkozataikra helyeslő népzúgás, kollektív taps, de minél kevesebb egyéni hang 
válaszoljon.”236 Lehetetlen, hogy aki ennyire pontosan ismerte a totális diktatúrák termé
szetét, ne vette volna észre a lényegi azonosságot a szélsőjobboldali és a szélsőbaloldali 
formák mögött. Nem gondolhatjuk, hogy egy ilyen éles szemű megfigyelő a szélsőbalol
dali monológok hallatán, amelyekben moszkvai követsége és később otthoni tartózkodá
sa alatt bőven részesült, ne tudta volna pontosan miről van szó. A miértekre sokan Szek- 
fű állítólagos cinizmusában, a mindenkori hatalom elfogadásában és kiszolgálásában vélik 
megtalálni a választ. De a választ máshol kell keresni. Szekfű az 1940-es évek elejére-köze- 
pére arra a következtetésre jutott, hogy a magyar politikai elit és a középosztály, amelyeket 
ő korábban a magyar nemzet tartóoszlopainak vélt, s amelyekre konzervatív reformjait épí
tette, szétesett, szétmállott. Ez a réteg szociális érzéketlensége, történeti műveletlensége, 
valamint hatalmi arroganciája és mámora miatt az ország a szakadékba hullott, követke
zésképpen a „második világháború utolsó éveiben a magyar nép szinte egészében megérett 
a forradalmi változásra”.237 A magyarság azonban -  vélte Szekfű -  nem tudja önmagából 
kifejleszteni a demokratikus-humanista társadalmat, valamiféle tisztítótűzön kell keresz
tülmennie, hogy megszabaduljon a múlt terheitől. A háború éveiben írt Valahol utat vesz
tettünk című kulcsírásában Szekfű már vállalja a -  Három nemzedékben még kárhozta
tott -  liberális demokratikus hagyományokat, a magyar centralisták (Eötvös József, Csen- 
gery Antal, Szalay László, Trefort Ágoston, Lukács Móric, Kemény Zsigmond) hagyományát, 
tehát egy olyanfajta liberalizmust, amely nem torkollik forradalmi terrorba, hanem vallja 
a nemzeti jelleget és a szociális érzékenységet. De 1945-ben már világosan látta, hogy az 
evolúcióra alapozott, a nyugati demokrácia mintáit követő rendszer Magyarországon 
a szovjet megszállás és a magyar kommunisták totális hatalomra törése miatt nem lehet
séges, ezért -  mint mondja -  egyetlen menekvés van: a forradalom.238 Bizonyos szempont
ból tehát Szekfű reálisabban, illúziók nélkül ítélte meg a Vörös Hadsereg által megszállt 
Magyarország helyét és szerepét (’új típusú demokrácia’ bevezetése, a kommunista párt 
szerepe, centralizált gazdasági élet stb.), mint legtöbb kortársa. Bár a Forradalom «fanban 
azt írja, hogy „akinek fiatalkorában elvették illúzióit az őszinte szó és írás hatását illetőleg, 
az öregkorában sem esik vissza ily illúziókba”, ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy 
gondolkodásában maradt még elég illúzió.239 Hiú reménynek bizonyult ugyanis, hogy 
a magyar kommunisták a tisztítótüzet fogják jelenteni a magyar társadalom számára, 
s hogy a valóban forradalmi következményekkel járó lépések (földreform, államosítás,

236 Szekfű: Lírai... I. m. 298. p.
237 Szekfű: Forradalom után... I. m. 5. p.
238 Lásd erről A forradalom után Bevezetésének gondolatmenetét. I. m. 5-9. p.
235 Uo. 156-157. p.
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közigazgatás átszervezése) hosszú távon pozitív hatással lesznek a magyar társadalomra.240 
Ezek a lépések ugyanis részben átmenetinek bizonyultak (mint a földosztás), másrészt 
nem segítették elő a magyar nemzet integrálódását, sokkal inkább a még erőteljesebb dez
integráció, valamint kulturális és erkölcsi válság irányába lökték a magyar társadalmat, 
amelynek természetes -  s máig ható -  következménye lett a hagyományosan egyébként is 
túlzottan megosztott, ellenséges táborokra bomlott magyar politkai-szellemi elit teljes 
kettészakadása, egyrészt azokra a baloldaliakra, akik élesen ellenezték a Horthy-rendszert, 
a fasizmus egyik válfajának tartva azt, továbbá részben vagy egészben elfogadták az új 
realitásokat, másrészt azokra a jobboldaliakra, akiknek nosztalgiái voltak az előző rend
szer iránt, továbbá kétségbe vonták az új rezsim legitimitását, s az emigrációt, a hallgatást 
vagy az alámerülést’ választották.

240 Lásd például Keserű tanulság (Világ, 1945. máj. 14. 3. p.), valamint Értelemhiány (Világ, 1945. jún. 3. 
3. p.) című cikkeit.
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< Csimbókos férfi. 1910 (NM F)



„Még egy esztendeje nem mertem volna leírni, most már azonban nyugodtan mondha
tom: megindulnak a magyar fiatalság élcsapatai, és csak órák kérdése, hogy a magyar élet 
porondján megjelenjenek. Nagyobb és erőteljesebb lesz ez a megmozdulás, mint gondol
ják, mélyebb nyomot fog vésni a magyar életre, mint sejtik, sőt: ő lesz a friss tavaszi szél 
a mai dermedtség felett.”1 Ezeket a mondatokat Féja Géza vetette papírra 1932 júliusában, 
s aligha járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, sorai profetikusnak bizonyultak. Való
ban a népi mozgalom és a népi ideológia, amely azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a magyar 
népből ’felszínre segítse a magyart és az embert’, a XX. századi magyar történelem egyik 
meghatározó erejévé vált. Egyre csendesülő hullámai egészen máig érnek, hatása alól még 
a mai politikai és szellemi élet sem tudja teljesen kivonni magát. A XX. században a húszas 
évek legvégén, a harmincas évek legelején feltámadó népi mozgalom világos és egyértel
mű szakítást volt a hivatalos Magyarországgal, a harmincas évekre megszilárdulni látszó 
bethleni konszolidáció országával, vagy -  ahogy ők mondták -  a papi birtok, a nagytőke 
és a világi nagybirtok hármasságával, de határozottan elkülönült az ekkor ismét lábra kapó 
szélsőjobboldali irányzatoktól és a hagyományos baloldaltól is. Féja Géza újakra készülő 
szabadcsapatnak’ látta a népieket, s a mozgalmat elindítók egyike, Gulyás Pál szerint a né
pi mozgalom ’az ifjú magyarság új orientációját’ jelentette. Illyés Gyula ezzel szemben ép
pen a folytonosságot és a tradíciót emelte ki, szerinte ugyanis a népi mozgalom folytatta 
azt a Zrínyitől Berzsenyin, Kölcseyn és Vörösmartyn keresztül egészen Ady Endréig tartó 
irodalmi hagyományt, amely a magyar sorskérdésekkel viaskodott. E sorskérdések közül is 
a legfontosabbal, nevezetesen azzal, amely azt bizonygatta, hogy a ’testvértelen ágú’ magyar 
nemzetet halálos veszedelem fenyegeti, s történelmi elsüllyedés előtt áll.2 A népiek ugyanis 
úgy érezték, hogy a jelen valóságát ’romok, torzók és szánalmas kórképek’ jellemzik, s az úri 
Magyarország képtelennek bizonyult egy egészséges és átfogó nemzeti koncepció kidolgo
zására, mivel az urak csak saját osztályérdekeiket védték, így a népi mozgalom és az ural
kodó politikai elit között szükségszerűen mérhetetlen szakadék tátongott. A népiek tehát 
kísértetiesen ugyanazt érezték és fogalmazták meg, mint a polgári radikálisok és a fajvédők: 
a régi magyar liberális nacionalista nemzetkoncepció megbukott, egy új nemzeteszmére 
van szükség, s ennek kidolgozására ők hivatottak. Csakhogy a népiek nemcsak a liberális 
nemzetkoncepcióval kerültek szembe, hanem élesen elutasították a polgári radikális kísér
letet is, továbbá a fajvédők ebbéli próbálkozásai sem elégítették ki őket, bár -  s ez talán nem 
is olyan meglepő -  mindkét mozgalom ideológiai tárházából bőven merítettek, különösen 
-  bevallatlanul -  Jászi Oszkár nemzetiségi gondolatai, továbbá Szabó Dezső parasztsággal 
kapcsolatos nézetei érintették meg őket.

1 Féja Géza: Beszéd az élcsapatok előtt. Szabadság, 1932. július 31.1. p. In Nagy Sz. Péter szerk.: A népi-urbá
nus vita dokumentumai 1932-1947. Budapest, 1990, Rakéta, 7. p. (A továbbiakban: A népi-urbánus vita...)

2 Illyés Gyula: Néhány megjegyzés. Válasz Évkönyv, 1989.1. 226. p.
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Székelyek Kórodon. 1888 (nmf)
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A harmadik Magyarország vagy, másképpen fogalmazva, a harmadik út Magyarorszá
ga -  ami eredetileg szintén fajvédő gondolat volt -  a népiek számára tehát nemcsak az úri 
Magyarországgal, azaz -  Németh László találó metaforáival élve -  a Törzsfő, hanem Osvát 
Magyarországával való szakítást is jelezte. Aligha lehet kétséges, hogy Osvát neve -  jórészt 
a hazai zsidóság által képviselt -  hagyományos baloldalra, tehát a hazai szociáldemokráciá
ra és a volt radikálisokból és a feltörekvő fiatal baloldaliakból formálódó urbánus táborra 
utalt. Ez a fogalmazási -  nevezzük talán így -  pontatlanság végig jellemezte a népieket, kü
lönösen a szép, gyakran találó, de nemritkán ködös metaforákkal élő Németh Lászlót. ’Os
vát Magyarországa ugyanis klasszikusan kétértelmű, homályos megfogalmazás, ha akarom 
vemhes, ha akarom nem vemhes típusú kifejezés. Jelentheti a hazai zsidóságot vagy -  még 
nyersebben és sértőbben -  a zsidók által leigázott Magyarországot, de érthető ideológiai 
szempontból neutrális szellemben, nevezetesen a ’hazai baloldal Magyarországaként’ is. 
Németh bizonyára nem bántó értelemben használta, de olvasóinak egy része okvetlenül 
így értette. Ez a kettősség még Kovács Imrénél is megfigyelhető, akire az antiszemitizmus 
leghalványabb árnyéka sem vetülhet. „A liberális intellektueleknek -  írja Kovács kései visz- 
szaemlékezéseiben -  nem tetszett hazafias magyarságunk, a zsidóknak fajszeretetünk. így 
aztán az elismerésbe, dicséretekbe belevegyült a gyanakvás, éppenséggel a vádaskodás, 
hogy nacionalisták, antiszemiták, jobboldaliak vagyunk. Egyik se voltunk, hűséget lefe
lé fogadtunk, s ha választanunk kellett, mindig a magyar népet választottuk.”3 Az 1930-as 
évek elején a népiek tehát -  kísértetiesen hasonló módon, mint Jásziék a századfordulón 
vagy a magyar fajvédők az 1920-as években -  új utakra készültek, egy másik Magyarorszá
got álmodtak maguknak, ők ugyanis nem a ’tegnapot szerették volna átmenteni a holnap 
vágányaira’, hanem egy radikálisan más hazát kívántak felépíteni. Sajátos és megfejtésre 
váró paradoxonja a magyar eszmetörténetnek, hogy miközben a népiek ugyanazzal száll
tak szembe, mint a századforduló polgári radikálisai, addig szellemi elődeiket gorombán 
megtagadták vagy egyszerűen figyelemre sem méltatták. A polgári radikálisok utódaikkal, 
az urbánusokkal szemben pedig legalább annyi ellenszenvvel viseltettek, mint a hivatalos, 
úri Magyarországgal szemben. Az ideológiai hasonlóságok mögött kétségtelenül eltérő 
világszemlélet és gyökeresen más megélt tapasztalat húzódott meg. Pontosan fejezi ki ezt 
a másfajta világlátást Sinka István önéletrajzi vallomásaiban. „Mennyi féltékenység, irigység 
és düh -  írja -  tombol ezekben az emberekben, csupáncsak azért, mert én az élet pirossá- 
gát és egy új népet hoztam az irodalomba, egy olyan népet, akit ők eddig nem ismertek, 
csak távolról sejtették a kínját, az elhagyatottságát. Látták rossz rongyait, lyukas csizmáit, 
nádasházait és egész megnyomorított, sáros létét -  a vonat ablakából, vagy jobb esetben 
diák szabadságuk idején, az életét azonban nem élték, a sorsát a saját hátukon nem cipel
ték, mert hiszen, ha egyik-másik onnan jött is, már az iskola padjaiban más sors és más 
életforma felé futott az útjuk.”4

Ez a kettősség, tehát elhatárolódás egyfelől a hivatalos Magyarország konzervatív, libe
rális konzervatív ideológiájától, másfelől a polgári radikálisoktól, szociáldemokratáktól és 
szellemi utódaiktól, az urbánusoktól, végig jellegzetessége maradt a népi mozgalomnak.

3 Kovács Imre: A Márciusi Front. New Brunswick, 1980, Magyar Öregdiák Szövetség -  Bessenyei György 
Kör, 57. p.

4 Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. 1. köt. Budapest, 1942, Magyar Élet, 132-133. p.
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Csendőrök az 1930-as 
években (NM f)

„A mi népi gondolatunk -  írja Féja programadó cikkében -  nemcsak azt jelenti, hogy az 
égető szociális kérdéseket meg akarjuk oldani, hogy a falunak is juttatunk néhány morzsát, 
hanem elsősorban is azt, hogy új arcot, új életirányt akarunk adni az egész nemzeti életnek. 
Röviden és egyszerűen: újra akarjuk kezdeni, újjá akarjuk építeni az egész magyar életet, 
és ebben a munkában ugyancsak kevéssé használhatjuk az olyan ósdi és kétes értékű meg 
hitelességű történelmi emlékeket, mint a Habsburg-monarchia eszméje, vagy az uralkodó 
osztályok »szent és sérthetetlenségének« ostoba babonája. A magyar parasztság mai tör
ténelmi előretörése a munka és termelés gondolatának előretörését jelenti az úri múlttal, 
annak kiváltságaival és szűkre szabott kereteivel szemben. Egyetemesebb, tisztább életar
cot jelent, tehát ez az igazi »nagy magyar« gondolat. És botorság lenne azt állítani, hogy ez 
a gondolat nemzetellenes lenne. Ellenkezőleg. Új nemzeti erőt, átfogó, új nemzetfogalmat 
akarunk növelni belőle. A magyar nemzeti élet a szerencsétlen történelmi fejlődés folya
mán lesiklott a nagyközösség válláról, amely erősen és biztosan tartotta őt, egy szűk csoport 
zsákmánya lett, mely, mint igát tette vissza a közösség vállára.”5 Féja szavaiból csakúgy árad 
a minden akadályt legyőző optimizmus, a magyar fiatalság kompromisszumot kötni nem 
akaró, mindent elsöprő lendülete, a ’holnapra megforgatjuk az egész világot’ reménykedése 
és derűlátása, valamint a nemzet és haladás újbóli összeegyeztetésének vágya. S még vala
mi megfigyelhető -  kísértetiesen hasonló módon egyébként, mint a polgári radikálisoknál

5 Féja Géza: Beszéd... I. m. 8. p.
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és a fajvédőknél nevezetesen egy jellegzetesen konzervatívellenes gondolat, a teljes újra
kezdés, a totálisan új alapokon történő építkezés vágya és igénye.

Ennek a teljes átformálásnak, egy másik, egy új Magyarország létrehozásának igénye azon
ban maga is válságtermék, s benne munkál a szakítás vágya a Trianonban végleg elveszett régi 
magyar identitással, egy hosszú történeti korszakban kikristályosodott magyar nemzetkon
cepcióval. Mindez azonban -  hasonlóan a polgári radikálisok és magyar fajvédők elképzelései
hez -  nem volt más, csak vágyálom, képzelgés és illúzió. Nem lehet ugyanis egy nemzet életét, 
s még kevésbé egy nemzet önmagáról alkotott képét egy pillanat alatt gyökeresen megvál
toztatni, totálisan új alapokra helyezni, erre még a forradalmak is csak átmenetileg képesek. 
Nem lehet tehát egy új nemzetkoncepciót az egyik pillanatról a másikra az ország lakosainak 
többségével elfogadtatni. Egy nemzet elképzelése önmagáról, amelynek -  akarva-akaratlan 
-  szerves részét alkotják a nemzeti mítoszok is, ugyanis csak nagyon lassan változik. Ezek az 
illúziók a magyar népiek esetében is törvényszerűen szertefoszlottak, a lehetetlent ugyanis 
ők is csak megkísérteni tudták, de a vágyott célt elérni soha, ebből a szempontból tehát -  ha 
úgy tetszik -  kudarcot vallottak. De kudarcuk nem volt teljes, kivívták ugyanis, hogy egy 
addig figyelemre nem vagy csak alig méltatott, embertelen körülmények között élő, sokszor 
nemzet alatti létre kényszerült társadalmi csoport, nevezetesen a magyar parasztság milliós 
tábora végre felkerüljön a politika és a magyar nemzet térképére. S ezért az érdem elsősor
ban a népi mozgalomé. Ennél többet azonban ők sem tudtak elérni. A magyar társadalom 
és a magyar nemzet maradt ugyanolyan szétesett és megosztott, amilyen volt. Legfontosabb 
céljaikat, nevezetesen -  Bibó István kifejezésével -  az emberi méltóság forradalmát nem tud
ták megvalósítani, s a kiváltságokra épülő rendszert alapvetően nem tudták megváltoztatni.

Ennek az új népi nemzetkoncepciónak tehát a parasztság állt a középpontjában, annak 
a felismerése tudniillik, hogy a XX. századi magyar társadalomban egy réteg még szinte 
rabszolgasorban, félállati körülmények között, elképesztő nyomorban, szegénységben és 
igazi jogfosztottságban él. Mint ahogy Erdélyi József írta Harmadik rapszódia című ver
sében: „Gyarmatosok, nábobok és kulik / kis Indiája-Afrikája ez”. Ennek a valóban botrá
nyos szociális igazságtalanságnak a kimondása, orvoslása és megszüntetése volt kétségkívül 
a népiek legfontosabb célja. „A parasztság -  írja például Féja -  eddig csak szenvedő részese 
volt a nemzeti életnek. Csak az áldozat, a vérhullajtás és a veríték volt az övé. S azok, akik 
az ún. nemzeti gondolatot képviselték, tehát a vezető osztályok és kapcsolt részeik, még 
a jobbágysorsot sem bírták s akarták megszüntetni. Aki jól ismeri a magyar vidéket, az 
tisztán látja, hogy más cimek alatt, más köntösben él a jobbágyi viszony továbbra is. Annyi 
enyhítés történt mindössze, hogy alakult egy vagyonosabb földmívesréteg, mely mindmáig 
független volt, míg az adóterhek és a bankok féljobbágyságba nem süllyesztették. De a tör
pebirtokosok és nincstelenek hadserege továbbra is a földesurak jobbágya maradt, képtelen 
volt emberi jogait gyakorolni, s ha önállóan próbált gondolkodni, deres és kaloda helyett 
munkanélküliséget, azaz éhenhalásra szóló utalványt kapott.”6 A népiek tehát úgy látták, 
hogy a magyar uralkodó osztály, mindenekelőtt a nagybirtokosok és nagytőkések osztálya 
rettenetes merényletet követett el a magyar parasztság, legfőképpen annak legszegényebb 
rétege, a hárommillió koldus’ ellen, mivel kioltotta belőlük az emberi öntudatnak még 
a csíráját is, és rabszolgává süllyesztette őket a saját hazájukban.

6Uo. 8-9. p.
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A magyar parasztság sorsának radikális megváltoztatása tehát nem egyszerűen egy el
maradott, nélkülözésben élő társadalmi réteg felemelését jelentette számukra, hanem egy 
új magyar kultúra megszületésének lehetőségét is, amely élesen szemben állt mind a ma
gyar grófok és dzsentrik álkultúrájával’, mind a budapesti zsidóság ’a magyar élettől idegen 
kultúrájával. Az ellentétet ezekkel a társadalmi osztályokkal antagonisztikusnak látták, úgy 
vélték ugyanis, hogy vagy sorsközösséget vállalnak a dolgozó tömegekkel, mindenekelőtt 
a parasztsággal, vagy elutasítják ezt, de akkor majd holnap kemény, tömör hadsoraival kell 
szembenézniük’. A népiek tehát valóban Magyarországforradalmi átalakítására -  Sinka Ist
ván kifejezésével ’egy eltemetett világ soha fel nem gyúlt forradalmára’ készültek, még ha 
a transzformációt legtöbbjük nem erőszakos revolúcióval, hanem gyökeres, az élet minden 
területét átformáló politikai és társadalmi reformokkal, s a létező parlamentáris keretek kö
zött képzelte is el. Így természetszerűleg kerültek szembe a magyar uralkodó osztály azon 
tagjaival is, akik nem zárkóztak el ugyan némi szociális reformoktól, de mégis csak a ’múlt 
század rothadt formáit, intézményeit és társadalmi berendezkedését’ akarták átmenteni. 
Ezen az úton talán a radikális demokrata, a népiek közül a legpolitikusabb alkat, s Németh 
László harmadikutas elképzeléseinek legélesebb bírálója, Kovács Imre ment el a legmesz- 
szebbre, aki a magyar uralkodó elitet alkalmatlannak találta az ország vezetésére, továbbá 
a középosztálytól semmi jót nem várt, s 1943-ban a szárszói konferencián félbeszakított 
előadásában kimondta, hogy „ez a magyar állam, úgy, ahogy van, megérett a pusztulásra, 
a megsemmisülésre. Nincs az a földi hatalom, amelyik áthúzhatná, átmenthetné a háború 
utánra.”7 De még ő is csak ’néma forradalomról’ értekezett, s híres könyvét a következő pró
fétai szavakkal zárta: „De hol van már a Dózsák kora, és hol van a nép, mely halni kész? 
A szekták ugyan a forradalmak előfutárjai, de jó urak, nem kell félni: többet nem lesz pa
rasztforradalom Magyarországon.”8 S élete végén írt összegzésében is arra a következtetésre 
jutott, hogy bár a népi írók legtöbbje Dózsa öklét rázta az uralkodó osztály felé, de ez az 
ökölrázás inkább volt figyelmeztetés a halaszthatatlan reformok érdekében, mintsem ko
moly forradalmi előkészület.9 Szabó Zoltán Camus nyomán különbséget tett revolution és 
révolte között, s a népi mozgalmat egyértelműen ez utóbbihoz sorolta. Míg ugyanis az első 
az abszolútumból indult ki, s ehhez igazította a valóságot, addig a második éppen ellen
irányban hatott, „lábát a valóságban veti meg, hogy szüntelen tusakodásban törjön utat az 
igazság felé. Az egyik felülről lefelé, a másik alulról felfelé akar megvalósulni. A révolte tá
volról sem romantikus, ennek éppen az ellenkezője az igaz: a valódi realizmus pártján áll. 
Ha forradalmat akar, ezzel az életet pártfogolja, nem ellene támad. Ez az, amiért a lehető 
legkonkrétabb realitásokban keresi támpontjait -  a mesterségekben, a falvakban, ott, ahol 
átlátható a dolgok mibenléte, az emberek eleven szívverése.”10

Egy új nemzedék (Bibó István, Darvas József, Erdei Ferenc, Erdélyi József, Féja Géza, 
Gulyás Pál, Illyés Gyula, Juhász Géza, Kodolányi János, Kovács Imre, Nagy Imre, Sértő

7 Beszélgetés Kovács Imrével. In Huszár Tibor: Beszélgetések. Budapest, 1983, Magvető, 149. p.
8 Kovács Imre: A néma forradalom. A néma forradalom a parlament és a bíróság előtt. Budapest, 1989, 

Cserépfalvi-Gondolat-Tevan, 140. p.
9Kovács Imre: A Márciusi Front... I. m. 77-78. p.
10 Szabó Zoltán: Ezerkilencszázötvenhat: forradalom, történelem, valóság. In uő: 1956. Korszakváltás. Bu

dapest, 2006, Osiris, 215-216. p.
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Kálmán, Sinka István, Szabó Pál, Szabó Zoltán, Tamási Áron, Veres Péter stb.) lépett tehát 
a magyar politika és magyar szellemi élet színpadára, akik azt akarták, hogy a ’szabadság 
szele feloldja a megdermedt országot’, s akik mozgalmukat a 48-as márciusi magyar ifjú
sághoz hasonlóan szabadságharcnak gondolták, amelyet nekik, mint az új magyar paraszt-, 
munkás- és értelmiségi fiatalság képviselőinek kell majd megvívniuk.

A népi mozgalommal kapcsolatban egy sajátos kettősséget figyelhetünk meg. Egyrészt 
kétségkívül beszélhetünk a népi mozgalom és a népi irodalom egységéről, amelyet -  olykor 
erős, máskor gyengülő, de mégiscsak létező -  szellemi szálak kötöttek össze, azaz a moz
galom tagadhatatlanul rendelkezett bizonyos belső kohézióval, továbbá más intellektuális 
irányzatoktól eltérő jellegzetességekkel. Ez az egység azonban csak viszonylagos volt, hiszen 
íróik és gondolkodóik között irodalmi-esztétikai, de még inkább politikai szempontból je
lentős különbségeket láthatunk. A népiek a magyar politikai palettán ugyanis meglehetősen 
szétszóródtak, vezetőik -  legalábbis életüknek bizonyos szakaszában -  különböző politikai 
pártokhoz kapcsolódtak, így a szociáldemokratákhoz (Veres Péter), a kommunistákhoz 
(Erdei és Darvas), a szélsőjobbhoz (Erdélyi), a hungaristákhoz (Sértő), a magyar fajvéde
lemtől középre tartó Gömböshöz (mint a népieket sokáig támogató Zilahy), a fajvédelemtől 
balra tartó Bajcsy-Zsilinszkyhez (Kodolányi, Féja), a kisgazdapárthoz (Szabó Pál), vagy eb
ből a szempontból besorolhatatlanok voltak (Szabó Zoltán, Illyés Gyula, Németh László). 
A népi irányzat tehát nemzedéki lázadásnak indult, azaz az ’oldások és a kötések’ alapvető 
azonosságát és egységét mutatta, de később a mozgalom szinte áttekinthetetlenül sokszínűvé 
vált. Az indulás emléke, a nemzedéki szolidaritás ugyanakkor legtöbbször erősebbnek bi
zonyult az ideológiai ellentéteknél. Ezt az eredeti összetartozás-tudatot talán Sinka István 
és Szabó Pál fejezte ki a legpontosabban, Sinka egyik interjújában ugyanis a következőket 
mondta: „Veszekedtem én Veres Péterrel, Kodolányival, Németh Lászlóval, Illyés Gyulával 
-  szinte valamennyi népi íróval is. [... ] Veszekedtem ugyan velük, de mások nem bánthat
ták előttem őket. Összevesznek néha az oroszlánok is, de azért az mind oroszlán!”11 Szabó 
Pál pedig arról beszélt, hogy „hiába nem találkozunk egymással, mégis mindent tudunk 
egymásról, még tán azt is tudjuk, hogy az illető másik mit álmodik”.12 A népi mozgalom 
tehát sokkal szélesebben hömpölygött, mintsem hogy egy ideológia vagy kivált egy párt 
(Nemzeti Parasztpárt) keretei közé lehetett volna szorítani. Arról nem is beszélve, hogy 
a népi írók között sem volt ritka -  ahogy ezt Veres Péter vagy Sértő Kálmán életműve bi
zonyítja -  a mozgás -  hogyne mondjam -, oszcillálás, ingadozás a szociáldemokrata Nép
szava és a hungarista Összetartás között. S hogy a szolidaritás mennyire erős volt a népiek 
között, arra megint csak Sértő Kálmán esete a példa. Amikor a verseivel Baranyából Pestre 
gyalogló ágrólszakadt, koldusszegény Sértőt Hatvány Lajos befogadta a házába és támogat
ta, akkor Szabó Pál levelet írt Hatványnak, alapvetően egyetértve a báróval, hogy a költőt 
’nem szabad elszakítani a földtől’, a pesti élet ugyanis nem neki való, s hogy ő Vállalja a fiút’, 
keres neki vidéken elfoglaltságot, és tanítani is fogja.13 S amikor 1941-ben Sértő tragikus 
körülmények között fiatalon meghalt, akkor a hozzá közel álló népi költők, Erdélyi József

11 Csák Gyula: Az Élet és Irodalom látogatóban Sinka Istvánnál. Élet és Irodalom, 1967. okt. 7. 12. p.
12 Szabó Pál: Nem vitatkozom. Válasz Évkönyv, 1989.1. 274. p.
13 Szabó Pál levele Hatvány Lajoshoz. In Sértő Kálmán: Hírért megszenvedtem. Versek, napló és elbeszélések. 

Budapest, 1996, Püski, 349-350. p.
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és Sinka István is megkísérelték visszaperelni költészetét a magyar nyilasoktól. „Az a hiba, 
Fiala Ferkó -  írja Sinka a temetés után a magyar nyilasok egyik vezető publicistájának 
az a mohóság, ahogy rávetettétek magatokat ennek a boldogtalan költőnek a földi marad
ványaira. Kisajátítottátok pártcélokra a megszenvedett testet. Politikai alapon temettetek! 
[...] Ti nem tudtatok arról, s nem tudtok ma sem, hogy kit temettetek el.”14 Erdélyi József 
pedig a következő verssorokat írta barátja halála után: „Sírod mellé, akik temetnek, / en
gem, költőt, nem is engednek, / Ott majd beszél Hubay Kálmán, / funerálván és prédikál
ván.” Pedig a hungaristák okkal-joggal tekintették a költőt saját halottjuknak, hiszen utolsó 
könyveit ők adták ki, az Összetartás című nyilas lapnak Sértő az egyik vezető publicistája 
volt, verseit Hubay Kálmánnak, Fiala Ferencnek és más hungaristáknak dedikálta, előszót 
írt Rátz Kálmán antiszemita könyvéhez stb.15 S az is az igazsághoz tartozik, hogy Erdélyi és 
Sinka 1943-ig maguk is rendszeresen publikáltak a Matolcsy Mátyás és Fiala Ferenc szer
kesztette Magyarság Útja című nyilas lapban. De ez a szolidaritás -  és részleges felmen
tés -  sokszor és számtalan formában működött a másik irányban is, a szociáldemokráciá
hoz közeledő Veres Péter, vagy a szélsőbalhoz vészesen közel kerülő Darvas József vagy 
Erdei Ferenc esetében is.

Ezt a -  valljuk meg valóban furcsa -  kettőséget már a kortársak is érzékelték, és nagyrészt 
értetlenül álltak előtte. Az urbánusok egyik fő ideológusa, Ignotus Pál még 1945-ben sem 
értette, hogy vajon miért fogja a szocialista Darvas József Kovács Imre kezét, Kovács Illyés 
Gyuláét, Illyés Németh Lászlóét, Németh Kodolányi Jánosét, Kodolányi Erdélyi Józsefét és 
Matolcsy Mátyásét és így tovább.16 S hogyan lehetséges az, hogy egy mozgalmon belül meg
férnek azok, akik a szélsőjobboldalhoz (Erdélyi, Sértő, Matolcsy), míg mások a szélsőbalhoz 
(Darvas, Erdei) kerültek ugyancsak közel? Ez a meghökkentően széles ideológiai spektrum 
tette lehetővé a népi mozgalommal ellenséges baloldali és jobboldali kritikusoknak, hogy 
a valóban létező összekötő szálakat rosszhiszeműen értelmezzék, így egyes népi írók bírála
tán keresztül az egész mozgalmat ítéljék el. De létezik egy másfajta magyarázat is, nevezete
sen, hogy a magyar szélsőjobboldal és szélsőbaloldal nem is a skála két szélén helyezkedik 
el, hanem nagyon is közel egymáshoz (szociális forradalom, radikális földosztás, állami 
beavatkozás, a nagybankok és a nagyipar államosítása stb.), s ez magyarázza a látszólagos 
ellentéteket. De az összemosásnak kétségkívül politikai okai is voltak, nevezetesen a meg
bélyegzés sanda szándéka, a népiek teljes egysége ugyanis valóban nem volt több történeti 
fikciónál. Teljes ideológiai egységről ugyanis már a XX. század harmincas éveiben sem be
szélhetünk, a negyvenes-ötvenes-hatvanas években pedig még kevésbé. Püski Sándor egy 
kései visszaemlékezésében például kifejezetten nehezményezte, hogy bár a népiek jobbol
dala még a háború alatt is szolidáris volt a baloldallal, ezzel szemben 1944 után a baloldali 
népiek ’politikai opportunitásból, félelemből, mondvacsinált okokból’ cserbenhagyták volt 
sorstársaikat, s nemhogy a politikai tevékenységet, de még az irodalmit sem biztosították 
számukra.17 S Németh László is az 1944-45-ös összeomlás után azt vetette Veres Péter sze

14 Sinka István: Szelíd és egyszerű levél Fiala Ferenchez. Uo. 357-358. p.
15 Rátz Kálmán: Magyarság és zsidóság. Budapest, 1940, Centrum.
16 Lásd erről Ignotus Pál levele Lukács Györgyhöz. 1945. nov. 18. Kritika, 1985. 4. sz. 11. p.
17 Püski Sándor: Pótlás a Szárszó 1943 címen a Kossuth Kiadónál Budapesten megjelent könyvhöz. New York, 

1984, Püski, 6. p. Lásd még Püski Sándor: Könyves sors -  magyar sors. Budapest, 2002, Püski, passim.
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mére, hogy a magyar irodalom nagyobb felét feláldozták, s politikai számításból a népi írók 
javát ’kirakták a hajóból’ de ugyanakkor Németh pontosan látta azt is, hogy a parasztpárti 
népi írók ’milliószor közelebb állnak’ Kodolányihoz és Sinkához, mint a szociáldemokrata 
Horváth Zoltánhoz vagy a kommunista Révai Józsefhez.18 Talán Erdei Ferencnek volt iga
za, aki a népi mozgalom egységét csak viszonylagosnak látta, ugyanakkor az összetartozás 
érzését két tényezőre vezette vissza, nevezetesen ki-ki a maga módján szolidaritást érzett 
a parasztsággal, továbbá mindenki erős kritikát gyakorolt a fennálló társadalmi rend felett. 
Közel áll ehhez a felfogáshoz Kovács Imre véleménye is, aki éppen azért bírálja éles szavakkal 
a népi írókat értékelő tanulmány szerzőjét, Kállai Gyulát (valójában Révai Józsefet), mivel 
az „mindenáron egységet akar feltételezni ott, ahol a témán kívül sohasem volt egység”.19 
Kovácsnak minden bizonnyal abban is igaza volt, hogy alapvetően négy irányzat kristályo
sodott ki a mozgalmon belül, a szélsőbalhoz közeledők, a szélsőjobbal kokettálók, a har
madikutasok (mindenekelőtt Németh László), végül pedig a nyugati demokráciát követők 
(ennek egy kissé populista, radikális változatához húzók, amelyet elsősorban ő képviselt). 
Egészen sajátosan értelmezte a kérdést az 1940-es évek elején Veres Péter. Ő ugyanis Em
ber és írás című munkájában arról értekezett, hogy a népi írói front nem is létezik, és so
hasem volt’. Csupán a magyar helyzet és a nagyvilág nyomása kényszerítette egymás mellé 
a ’haladó népfiakat a fajvédő és antiszemita Erdélyi Józsefekkel’. A népi front tehát szerinte 
nem más, mint általános védekezés a minden irányból (liberális, klerikális, nyilas, szociál
demokrata, kormányzati) megnyilvánuló ellenszenvvel és bojkottal szemben.20 Nem lehet 
tehát a népieket másképp hűen leírni, mint ezt a furcsa kettősséget, az azonosságoknak és 
a különbözőségeknek állandó változását folyamatosan figyelemmel kísérni. Visszatérve 
a fejezet Féja által megfogalmazott nyitó gondolatára, nevezetesen, hogy a népiek elsődle
ges feladata egy új nemzetfogalom és nemzeti koncepció kidolgozása volt, megállapíthat
juk, hogy a liberális magyar nemzetfogalom ellehetetlenülése után ezzel a feladattal ők sem 
tudtak megbirkózni, ez nekik is csak részlegesen sikerült. A népi mozgalmon és ideológián 
belüli ellentétek és ellentmondások ugyanis meghiúsították egy egységes nemzetkoncepció 
létrejöttét. Arról nem is beszélve, hogy a népi nemzetfogalom mellett továbbra is ott virá
goztak háborítatlanul az új konzervatív, a fajvédő, a hungarista és a szocialista-kommunista 
nemzetkoncepciók. Nem arról van szó természetesen, hogy egy mindenki által elfogadott 
nemzetkoncepció nem jött létre, hiszen az angol, a német vagy a francia nemzetkoncepciók 
sem teljesen homogének, hanem arról, hogy ezek a különböző felfogások leggyakrabban 
gyökeresen eltértek egymástól, s kioltották egymás hatását. Az alapvető fontosságú nemzeti 
kérdésekben tehát nem jött létre még egy minimális konszenzus sem.

18 Németh László levele Veres Péternek. 1945. dec. In Németh Ágnes szerk.: Németh László élete levelekben. 
1914-1948. Budapest, 1993, Magvető -  Szépirodalmi Könyvkiadó, 502-503. p.

19 Kovács Imre: Népiség, demokrácia, szocializmus. In Valuch Tibor szerk.: Népiség, radikalizmus, demok
rácia. Publicisztikai írások. Budapest, 1992, Gondolat -  Nyilvánosság Klub -  Századvég, 55. p.

20 Veres Péter: Ember és írás. Budapest, 1941, Bolyai Akadémia, 62. p. Egy kései írásában (Szárszó. Buda
pest, 1971, Magvető) ezt a gondolatot -  igaz, kissé más megfogalmazásban -  de fenntartja.
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Mi a magyar?

A népiek gondolkodásának középpontjában mindig is a parasztság jelene és jövője állt, s né
mileg meglepő módon keveset foglalkoztak a mi a magyar?, ki a magyar? -  vagy hogy Veres 
Pétert idézzük mit ér az ember, ha magyar? kérdéssel. Legtöbbjük ezeket a kérdéseket csak 
a parasztsággal kapcsolatban vetette fel, s akkor is csak nagyon érintőlegesen. Természetesen 
nem arról van szó, hogy az agrárproblémák tárgyalásán kívül ne foglalkoztatták volna szin
te valamennyiüket -  kit inkább, kit kevésbé -  más nemzeti ügyek is, vagy hogy ne tartották 
volna a parasztkérdést eminensen nemzeti ügynek, de speciális nemzetkarakterológiai vagy 
annak minősíthető elméletet, illetőleg magyarnemzet-koncepciót -  egymástól ugyancsak 
eltérő kiindulópontokkal és következtetésekkel -  csak hárman, Veres Péter, Szabó Zoltán és 
Németh László (nemzetfelfogását lásd a Mit tegyünk? alfejezetben) dolgoztak ki. Veres Péter 
egész szerepfelfogásából, nevezetesen, hogy az írónak népben-nemzetben kell gondolkodnia, 
azaz egy személyben kell művésznek, tudósnak, politikusnak és prófétának lennie, szinte 
következik egyfajta nemzetkarakterológiai teória.21 Veres szerint -  aki kezdeti osztályharcos 
korszaka után az 1930-1940-es években fordult a nemzeti kérdések felé -  ugyanis a magyar 
írónak nemzetével, fajával sorsközösségben kell élnie, amellyel -  mint mondja -  ’testben-lé- 
lekben azonos’. Következésképpen az igazi magyar író nem egyszerűen megérti vagy leírja 
ezeket a speciális, sajátos, csak a magyarságra jellemző nemzeti vonásokat, hanem ő maga 
is -  hiszen a népből jött -  ugyanezekkel a jellegzetességekkel rendelkezik. Veres egyik ki
indulópontja a magyarság idegenségének ideája volt. „Mint vakok botorkálunk itt Európa 
közepén -  írja ujjainkkal tapogatjuk a falakat, hogy merre menjünk. Függvénye vagyunk 
Európának, de nem akarunk az lenni. Ezért a magyar irodalom talán a legtragikusabb han
gú irodalma a világnak.”22 De mi ez a különlegesség? Veres szerint a magyarság folyamatos 
szorongása, a megsemmisüléstől való félelme, a nemzethalál miatti aggodalma, továbbá az 
állandó készenlét és résen állás teszi méllyé és tragikussá a magyarok gondolkodását. Ezt 
az állandó szorongást a szerencsésebb népek, de a magyar asszimilánsok sem érthetik meg 
igazán, hiszen az ő irodalmuk ’kedves, finom, tiszta és érzelmes, de könnyű, majdnem híg’. 
S a nehéz időkben -  s Veres kétségkívül ilyennek látta az 1940-es éveket -, az írónak a közös
ség mélyébe kell lehúzódni, követni az ősi ösztönöket, s itt kell megerősíteni a magyarságot.23 
De hát kik testesítik meg akkor az igazi magyarságot? Egyrészt a népi írók legjobbjai, akik 
Veres szerint még hibáikban (marakodás, széthúzás, politikai tájékozatlanság, szalmaláng- 
lelkesedés, elcsüggedés) is népükre hasonlítanak. Bennük tehát a magyar nép szólal meg. „Er
délyi és Sinka -  mint írja -  a magyar mélyrétegek ösztönös szépérzékét és változékony han
gulati világát, Illyés Gyula fölérkezett magas európaiságát, Németh László a vívódó, érzelmes 
Apáczai Cseri János-féle humanizmusát, Tamási a játékos képzeletét, Darvas a megbízható, 
komoly alaposságát és -  bátorkodom hozzátenni, még ha szerénytelennek mondanak is -  én 
pedig a tiszta logikáját, ösztönös éleslátását, a híres józan észjárását fejezem ki.”24 Ezekkel az

21 Veres Péter szerepfelfogásához lásd Veres Péter: Ember és írás... I. m. 5-16. p.
22 Uo. 13. p.
23 Az érvelést lásd például Veres Péter: A lillafüredi beszéd. In Tüskés Tibor: A pátriárka. Veres Péter em

lékezete. Budapest, 2002, Nap Kiadó, 81. p.
24Ember és írás... I. m. 53. p.
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erényekkel -  teszi hozzá nem minden él nélkül -  a Rákosi Jenők, a Herczeg Ferencek, vala
mint ’utánpótlásuk a Somogyváry (Freiszberger) Gyulák’ nem rendelkeznek.

A népi írók mellett ezekkel az igazi magyar vonásokkal még a parasztság rendelkezik. 
A parasztság, s ezen belül is nagyobbrészt a ridegparasztság, továbbá a közép- és kisbirtokos 
réteg, a törpegazdák, a szegényparasztság és a földmunkások azok, akiknek az ösztöneiben 
leginkább megtalálható a magyar ízlés, a magyar észjárás és a magyar sorsérzés. Ezzel kap
csolatban Veres Péter az 1930-as évek végén és az 1940-es évek elején egy egészen egyedi, 
sajátos elméletet fejtett ki: a határozottan nem német alapozású, magyar faji szocializmus 
teóriáját. A nemzeti közösségek élete -  vélte -  egyetemes társadalmi törvényszerűségeknek 
engedelmeskedik, ezek a társadalmi törvények elsődlegesek, minden más törvényszerűség 
fölött állnak. Ezért a nemzeti kérdések, faji sérelmek, fajok közötti küzdelmek nem oldha
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tók meg csak a társadalmi rendszer megváltoztatása után. De ez másképp nem lehetséges, 
csak ha mindenki a saját fajtájának útját egyengeti a kollektivizmus felé. Következésképpen 
csak az osztály nélküli, kollektív társadalomban lesz lehetséges az összes faj elismerése és 
egyenjogúságának biztosítása.

A faj Veres Péternél az egynyelvű, egyvérű (nem tisztavérű -  teszi hozzá), egykultúrájú és 
egytörténelmű közösséget jelenti, amely több mint a nemzet.25 Az így értelmezett magyarság 
„törzse’ a ridegparasztság, amely egységes ’néparccal’ rendelkezik, s amely nem kapcsoló
dott be még a polgári társadalomba, s ennek következtében nem keveredett még ’némettel, 
zsidóval’. Magyarok tehát azok -  mondja Veres, egy újabb bizonytalan kategóriával bonyo
lítva egyébként sem teljesen világos rendszerét akik magyarnak vallják magukat, s akik 
’azok is tudnak lenni’. Veres szerint az alföldi magyar faj nem turáni és nem árja, hanem 
ős-ugorok és szláv jobbágyok, továbbá kun és jász törzsek keveredéséből született.26 Veres 
Péter szerint ezt az ’igazi magyarságot’ a józanság, a fölényes, szinte arisztokratikus élet- és 
világszemlélet, az öntudatos konokság, a vastagnyakú kálvinistaság, s egyfajta ridegség, ke
ménység jellemzi. Ehhez járul még sajátos nyelve, szokásai, művészete, öltözködése, erköl
cse, vallása és munkakultúrája.27 A ridegparasztságban Veres nemcsak az igazi magyar faji 
jellegzetességeket veszi észre, hanem a kollektivista hajlamokat is, így szerinte a szocialista 
társadalmat lehetséges lenne úgy kiépíteni, hogy az általa élesen bírált polgári-kapitalista 
társadalmat átugorjuk. Ezzel tulajdonképpen Veres újra felfedezte a századforduló orosz 
narodnyikjainak mir-teóriáját. Ez a polgári társadalomellenesség még az alföldi parasztság 
-  igaz, felemás -  polgárosodás útjára lépett rétegeivel (zsírosparasztok, kupecparasztok, 
basaparasztok) szemben is megnyilvánul. „Gondolkodásuk -  mint írja -  jórészt üzleti és 
polgári, vagy patriarkális zsarnoki. [...] Ezek a falu uralkodó osztályai. Belőlük telnek ki 
a községek, egyházi testületek, olvasókörök és agrárszövetkezetek vezetői. Mindenhová be
viszik korlátolt uralmi és üzleti felfogásukat. Mert van már bennük, ha nem is nemzeti, de 
ugyanolyan sajátos uralmi szolidaritás, mint a nemességben és a polgárságban.”28 Nem ezt 
az osztályt, hanem az általa ridegparasztnak nevezett réteget látta tehát Veres Péter a ’ma
gyar jövő nyersanyagának’, s úgy vélte, hogy egy új, jobb, különb magyarság vagy belőlük 
lesz, vagy egyáltalán nem lesz.

Szabó Zoltán eredeti és igazán jelentős -  de sajnálatosan eddig figyelemre is alig mélta
tott -nemzetkoncepcióját/ényévefc választják el Veres Péter nemzetkarakterológiára hajazó 
elképzeléseitől.29 Szabó Zoltán induktív elme volt, szerette ’a dolgot őt magát nézni’, de so-

25 A meghatározást lásd Veres Péter: „Faji” szocializmus vagy „tiszta” szocializmus? Válasz Fejtő Ferenc
nek. Szocializmus, 1937. 295-302. p.; valamint uő: „Vértörzs” „néparc” „ideáltípus”. Szocializmus, 1937. 
426-431. p.

26 Veres Péter: Az Alfáid parasztsága. 6. kiad. Budapest, 2000, Püski, 265. p.
27 Ennek részletes leírását lásd uo. 272-306. p.; uő: Parasztsors -  magyar sors. Budapest, 2000, Püski, va

lamint uő: Mit ér az ember, ha magyar. Levelek egy parasztfiúhoz. Budapest, 1989, Püski, passim, kül. 
30-33. és 101-108. p.

28 Uo. 269. p.
29 Az igazsághoz tartozik, hogy Szabó Zoltán pályájának elején maga is megpróbálkozott irodalminak ne

vezhető nemzetkarakterológiával. Zrínyiről, mint a ’legmagyarabb magyarról’ írva a magyarság jellegze
tességének egy helyütt az ésszerűtlenséget, az érthetetlenséget és a meglepetést, másutt az őszinteséget, 
keserűséget és a tevékeny életet mondja. „Sötét végzetekkel küzdve -  mint írja -  nagyot akarni -  ez Zrí-
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Csángó család az 1910-es években Gyimesközéplokon (nmf)

hasem felejtkezett el a Bocskai-idézet folytatásáról sem, azaz ’nemzetünk javát s a magunk 
megmaradását’ szolgálni. Őt ugyanis mindennél jobban izgatta a nemzeti kérdés, még 
a szociális és politikai problémákat is főként abból a szempontból nézte, hogy azok a ma
gyar nemzetet megerősítik vagy pedig gyengítik. E valóban nagy ívű elképzelések talán ki
indulópontjai lehetnének egy modern magyar nemzeteszmének. De csak kiindulópontjai, 
hiszen Szabó Zoltán mindenekelőtt szépíró volt, aki még a szociográfiát is írói műfajnak 
tekintette. Az írást alapvetően szolgálatnak tekintette, s a földbirtokszerkezeten és társada
lomszerkezeten kívül a magyar közgondolkozást is meg akarta reformálni.30 Esetében tehát 
aligha beszélhetünk egy minden elemében kidolgozott nemzetkoncepcióról, hiszen e tárgy
ról sohasem írt összefüggő művet, bár 1945 előtti publicisztikája nagyrészt erről a témáról 
szól, s az 1970-es évek elején többször nekikezdett egy ilyen jellegű összegző munkának.31 
A rekonstrukciót nehezíti tehát az elképzelt mű befejezetlensége, de az a tény is, hogy Szabó

nyi Miklós. És ez a magyar!” Szabó Zoltán: Két pogány közt. In uő: Hazugság nélkül. 3. köt. Budapest, 
1990, Héttorony Könyvkiadó, 22-45. p.

30 Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. Budapest, 1988, Szépirodalmi Könyvkiadó, 8. p.
31 Ezeket az írásokat András Sándor gyűjtötte össze és rendezte sajtó alá (Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet. 

Budapest, 1999, Osiris).
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Dudás (MNM TF)

nemzetre, hazára, magyarságra vonatkozó első tanulmányai, esszéi az 1930-as évek elején 
születtek, következésképpen a két időpont között majd negyven év telt el. Mégis azt mond
hatjuk, hogy bár a részletek, megközelítések között időnként nem is csekély különbségeket 
látunk, Szabó nemzetre vonatkozó gondolatai ennek ellenére meglepő állandóságról tanús
kodnak. Szabó Zoltán ugyanis élete végéig hűséges maradt fiatalságának cserkészmondásá
hoz, a ’magyarabb magyart’ imperatívuszához, de ez nála szervesen kapcsolódott az európai 
demokratikus és humanista hagyományokhoz és értékekhez. Európát -  szemben a nemzet 
anyaszerepével -  nem apának (ezt a szerepet ugyanis -  Illyést követve -  az államnak tar
totta fenn), hanem sokkal inkább tanítómesternek látta, aki hozzánk ugyan kegyetlen volt, 
de ki tagadhatja, hogy általa lettünk azzá, amik vagyunk’. A magyarabb magyar jelszó és 
célkitűzés nála nem irányult mások ellen, csupán saját magunk megszilárdítását, egyfajta 
’belső gyarmatosítást’, magyarságtudatunk megerősítését szolgálta.
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Mi volt tehát a lényege ennek az újszerű megközelítésnek és valóban originális nemzet
koncepciónak? Szabó Zoltán megkísérelte lefosztani a nemzetről a hatalmi-politikai jelenté
seket, azaz megpróbálta elválasztani a nemzetet az államtól, illetve a társadalomtól, a hazát 
pedig az országtól, következésképpen a nemzetet kizárólag kulturális értelemben fogta fel. 
Már a Szerelmes földrajzban is elsősorban renani értelemben használta a nemzet fogalmát: 
’közös emlék a múltból, közös terv a jövőre’. „A közös emlék -  mint írja -  általában a közös 
halálveszedelmek emléke; múltunkból jelenünkbe egy sereg lázálom, nehéz válság, ijesztő 
pillanat emléke szól át. Olyasféleképp vagyunk ezzel, mint a gyermek lenne, akinek szülő
földjéről elsősorban azok a katasztrófák és szörnyű veszedelmek jutnának eszébe, melyek 
serdülése idején meglátogatták.”32 Szabó Zoltán a nemzetet képzelt (nem képzeletbeli!) kö
zösségnek gondolta, s nem társulásnak, mint a társadalmat, az államot vagy az országot. Ez 
utóbbiakat ugyanis a hatalom által szankcionált jogszabályok, valamint kialakult szoká
sok, normák teszik működőképessé. A nemzetet ezzel szemben lelki-szellemi jelenségnek 
fogta fel, aminek nincs, vagy csak kevés köze van a politikához és a hatalomhoz, ennél
fogva a nemzet nem a kormányzásról vagy a törvényhozásról szól, továbbá a nemzetnek 
nincsenek intézményei, végül pedig a nemzet fölötte áll a baloldalnak és a jobboldalnak, 
a politikai pártokról már nem is beszélve. Ez utóbbiakkal szemben rendkívül bizalmatlan 
volt, mint ahogy általában a politikával szemben is. A politika -  írta valahol -  olyan po
kol, ahol önként elkárhozott lelkek kínozzák egymást. S 1956 jelentőségét abban is látta, 
hogy a forradalom alulról építkezett, így abban a politikai pártok csak másodlagos szerepet 
játszottak. Ő a modern kapitalista államot, a politikai pártokat nem elvetette, nem akarta 
megszüntetni vagy felszámolni azokat, csupán kifejezte mélységes bizalmatlanságát ve
lük szemben, s a haza, valamint a nemzet fogalma mögé sorolta őket. Minden bizonnyal 
-  bár ezt nyíltan sohasem hangoztatta -  féltette a nemzetet a politikai pártok uralmától, 
s e gyanakvást és kételyt a XXI. század elejének magyarjai talán osztani tudják. Ebből kö
vetkezően ő a nemzetet elválasztotta a nacionalizmustól, hiszen ez utóbbi esetében nagyon 
is jelen van a politika és az ideológia. Ennek megfelelően a nacionalizmus jelenségét nem 
a nemzeti érzésből, a nemzeti összetartozás tudatából származtatta, hanem pontosan el
lenkezőleg, annak megsértéséből.33 A nemzetet a nemzetiségből származtatta, s úgy vélte, 
hogy ezek nem ellentétei a nemzetköziségnek, hanem mintegy előfeltételei. A nemzetek 
közössége -  mint írja -  ’nemzetnek nevezett közösségekből tevődik össze. Gondolás, törő
dés egyes nemzetekkel tehát nem nacionalista hajlamok tünete, hanem internacionalista 
felelősségtudás tanújele.’34 A nacionalizmus meghatározásakor általában Isaiah Berlint szok
ta idézni, aki szerint a nacionalizmus a ’nemzeti tudat fellángolása, gyulladásos állapota, 
amely lehet, és volt is több alkalommal békés is, türelmes is. Ezt az állapotot, úgy rémlik, 
általában sebzettség váltja ki, a kollektív megalázásnak valamilyen jelentkezése’. A tragédiát 
Szabó éppen abban látta, hogy a XIX. század második felében, valamint a XX. század so
rán a nemzetet államosították, illetve a nemzetet állami eszközökkel kívánták létrehozni, 
fenntartani vagy megerősíteni. Ezt a gondolatot nem csak a következmények miatt utasí
totta el, hanem meg volt arról győződve, hogy céltalan is az ilyen kísérlet, hiszen -  mint

32 Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz... I. m. 13. p.
33 Erre vonatkozó fejtegetéseit lásd Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet... I. m. 99. p.
34 Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet... 1. m. 15. p.
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mondottuk -  a nemzet szerinte lelki-szellemi közösség, amelynek a megerősítése is csak 
lelki-szellemi eszközökkel lehetséges.

A nemzet és magyarság alatt Szabó Zoltán egyaránt mennyiséget és minőséget is értett.35 
A kvantitatív megközelítésben a magyarság, a magyar nemzetiség a magyarok összességét 
jelentette számára, de a kvantitatív megközelítésből logikusan fakadt a ki a magyar? kér
dés. De ez a probléma szemmel láthatóan őt nem izgatta. Ezzel szemben a kvalitatív meg
közelítésben a ki a magyar?-ró\ elsősorban a mi a magyar?-n helyeződik a hangsúly. Erre 
a kérdésre kereste a választ a konzervatív jobboldal, s ugyancsak erre válaszoltak a maguk 
módján a különböző nemzetkarakterológiai kísérletek is. A ki a magyar? kérdésre -  tudjuk 
-  csak rossz válasz adható, ugyanis vagy a faji-etnikai-vérségi megközelítés mocsarába té
vedünk; vagy az individuális választást részesítjük előnyben, azaz azt valljuk, hogy magyar 
az, aki önmagát magyarnak tartja. Ezzel azonban messzire nem jutunk, hiszen normatív 
megközelítésben nincs is semmi baj ezzel a válasszal, csakhogy szociológiai szinten sehogy 
sem működik ez az elképzelés, mivel az egyéni vállaláshoz közösségi befogadás vagy meg
erősítés is szükséges. A harmadik felelet erre a kérdésre nem kevésbé problematikus -  s ezt 
Szabó Zoltán sem fogadta el -, nevezetesen a magyar nyelv teszi a magyart. Ez a magyar
ság esetében többé-kevésbé (inkább többé, mint kevésbé) még csak-csak kitölti a nemzeti 
kereteket, de ebben az esetben mit kezdjünk az ír vagy a skót -  hogy más példákról ne is 
beszéljünk -  nemzettel? Szabó Zoltán ennélfogva nem kutatta, hogy ki a magyar, s a mi 
a magyar? kérdésre sem a szokványos válaszokat adta, tehát ő nem kereste az ősi magyar 
jelleget, továbbá nem akarta meghatározni a nemzeti vonásokat, hanem híven követte Re- 
nant, de a renani definíciónak mindkét elemét sajátosan értelmezte. Ő ugyanis a ’közös 
emlék a múltból’ és a ’közös terv a jövőre’ formulákban is mindenekfelett kötelességeket, 
tennivalókat és megvalósítandó célokat látott. Számára a múlt nem öncélú antikvárius ér
deklődés, hanem párbeszéd volt, ő tudniillik állandó dialógust folytatott az ’ősökkel’, a nagy 
magyarokkal, Balassival, Pázmánnyal, Petőfivel, Kossuthtal, Széchenyivel, Keménnyel, Eöt
vössel, de különösen kedvenceivel, Zrínyivel, Rákóczival és Kölcseyvel. E felfogás szerint 
ezek a magyarok nem halott szerzők voltak, hanem nagyon is élők, szerves részei a magyar 
nemzetnek (cihelődnek a halottak’ -  szokta volt mondani), akik segítséget nyújthatnak 
a ’mai magyaroknak’, így szövegeik nem holt textusok, hanem -  igaz, mindig és újra értel
mezendő -  útmutatások. A ma igaz magyarja tehát segítségül hívhatja -  ha akarja -  rég 
elhunyt nemzettársait. A magyar nemzet igazi minőségét Szabó Zoltán számára ezek az 
ősök és társak’ képviselték, hiszen ő nemzetünket jórészt -  de nem kizárólagosan! -  iro
dalmi nemzetnek tekintette, de ebből nem azt a következtetést vonta le, hogy aki nem tud 
felemelkedni ezekhez a gondolkodókhoz, az nem magyar, csupán csak azt, hogy silány 
magyar.36 S amikor a silány magyarok vannak többségben vagy döntési pozícióban, akkor 
a magyar nemzet nem tud helyes válaszokat adni a kor kihívásaira. A kihívások ugyanis 
egy nemzet számára sohasem szűnnek meg. Az általa nagyra tartott ’társak’ (Szekfű Gyu
la, Babits Mihály, Pethő Sándor, Teleki Pál, Németh László, Bibó István, Révai András és

35 Ugyanígy a magyarság szónak is kettős, kvantitatív és kvalitatív értelmet (a világ magyarsága -  Ady ma
gyarsága) tulajdonított. Fejtegetését lásd Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet... I. m. 138. p.

36 Irodalmi nemzet mivoltunkra lásd Szabó Zoltán: Hungarica varietas (Korkép 1974-ből). In uő: Ősök és 
társak. Bern, 1984, Európai Protestáns Szabadegyetem, 301-305. p.
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mindenekelőtt Illyés Gyula) hasonló szerepet játszottak, mint az ősök’, hiszen velük is fo
lyamatos diskurzust folytatott a nemzet jelenéről és jövőjéről.

Szabó Zoltán számára a 'közös terv a jövőre’ formula is elsősorban teendőket és köte
lességeket jelentett, egyszer a parasztság felemelését és integrálását a nemzetbe, másszor 
Szellemi Honvédelmet a német barbarizmussal szemben, majd az 1956-os forradalom szel
lemének ápolását. Az ő magyarságkoncepciója tehát nem akar, de nem is tud időtlenné 
válni, hiszen a nemzet előtt mindig új célok fogalmazódnak meg, és új feladatok állnak, így 
a segítségül hívott ősök sem mondhatják meg, mit tegyünk, arra mindig nekünk kell rá
jönni. A kiszorító és kiközösítő faji-etnikai nemzetkoncepciókkal szemben, valamint a zárt 
és időtlen nemzetkarakterológiákkal szemben Szabó Zoltán rendszere befogadó és nyitott, 
de nem korlátlanul az, hiszen a múltat és az új feladatokat vállalni kell, s végképp nem in
dividuális választásra alapozott, hanem közösségi jellegű.

Szabó Zoltán nemzetfelfogásában jelentős szerepet kapott 1945 és 1956. 1945-öt olyan 
korszakváltásként értékelte, amely során nem történt meg a magyarság felszabadulása, s bár 
a magyar társadalom darabjaira hullott, az új társadalmi struktúra mégis örökölte a régi 
rossz mentalitását és reflexeit. így a nagyon rövid ’átmeneti’ és szedelődzködő’ idő után, 
újra beköszöntött az ’ítéletidő’, amely alatt az orosz megszállást és a kommunizmust ér
tette.37 1956-ot pedig nem elsősorban szabadságharcnak, hanem olyan világra szóló ese
ménynek, új típusú lázadásnak tartotta, amely a ’legelső és mindeddig legteljesebben anti- 
totalitárius forradalom’ volt. „1956 -  mint írja -  a forradalmak történetében vált forduló
ponttá. Magyarországon az új, más determináltságú forradalmiság jelenik meg a színen 
-  valóságos forradalommal -, amelynek kiváltója nem a kizsákmányoltság tudata, hanem 
a totális kiszolgáltatottság közérzete. Az igények összetételét és prioritásrendjét a modern 
totalitárius hatalom dehumanizált mechanizmusának hatása határozza meg. Nem egy tár
sadalmi osztály az elnyomott, hanem az ember.”38 S mivel úgy gondolta, hogy a totalitariz
musnak Hitler és Sztálin halála után is jövője van, ezért az 1956-os forradalmat nem lehet 
a lomtárba helyezni, a forradalomnak mának szóló üzenete van. De más szempontból is 
fontos volt számára a forradalom, úgy vélte ugyanis, hogy a forradalomban nem a magyar 
nemzeti karakter fejeződött ki, hanem a forradalommal egyenesen a magyar nemzet szü
letett meg, vagy született újjá. A forradalom harmadik jellegzetességét abban látta, hogy 
1956-ban alulról építkező tanácsok és bizottságok százai jöttek létre, s néhány nap elteltével 
megindult ezek koordinálódása és integrálódása. S helyesléssel idézte Silone-t, aki szerint 
nem a szovjet csapatok szálltak szembe a magyar felkelőkkel, hanem az orosz imperialista 
csapatok verték le a magyarországi szovjeteket.39

Az 1956 után jelentkező új problémák (utódállamokba és emigrációba szorult magyar
ság helyzete, a hazai iskolákban terjesztett tudatlanság, az anyagi javak relatív gyarapodása, 
a magyar szellemi élet polarizációja stb.), valamint az illyési ötágú síp metafora megjele
nése őt is új számvetésre késztette. Kéziratban maradt, töredékes írásaiban megfogalmazta

37 Lásd Korszakváltás című nagyszerű önéletrajzi jellegű írását. In uő: 1956. Korszakváltás. Budapest, 2006, 
Osiris, 271-355. p.

38 Szabó Zoltán: Ezerkilencszázötvenhat: forradalom, történelem, valóság. In uő: 1956. Korszakváltás. Bu
dapest, 2006, Osiris, 225. p.

39 Ezt a fejtegetést lásd Szabó Zoltán: Ezerkilencszázötvenhat... I. m. 228. p.
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a magyar nemzet mint diaszpóranemzet gondolatát.40 Úgy vélte, hogy a magyar nemzet 
meghatározásakor nem lehet a területből, az államból vagy az országból kiindulni, hiszen 
nemzetünk egyharmada a határokon kívülre szorult. Kiindulni csak az emberből, mégpe
dig a ’magyar jellemet, képességeket és szellemet’ mutató emberből lehet. A nemzetet tehát 
emberekből álló közösségnek, Öszvetartozó nagy háznépnek’ tartotta, a nemzeti tudatot 
ennek megfelelően közösségi tudatnak, amely szükségszerűen szolidaritást ír elő az egy 
nemzethez tartozó emberek között. Bosszúsan vette ugyanis tudomásul, s egyben tiltako
zott a morbus Hungaricusként terjedő furcsa disszimiláció ellen, amely során a magyaror
szági magyarok -  kedvenc kifejezésével: a zömbeliek -  kirekesztik a többieket, azaz a Hol
landiában élő magyar emigránst hollandnak, az Erdélyben élő magyart románnak tartják. 
A hetvenes években nem kis szomorúsággal írta le, hogy a XX. század hetvenes éveiben 
Ötmillió Józsefet adtak el testvérei’. Ő ugyanis úgy gondolta, hogy ahol magyarok jönnek 
össze a problémák megvitatása céljából, ott van a nemzet. Jól jellemzik elgondolásait azok 
a sorok, amelyeket 1977-ben egy genfi konferencián mondott: „Mivel mi, akik itt vagyunk, 
egynemzetbeliek vagyunk, mi tehát, itt és most, nemzet vagyunk; noha azt nem monda
nám, hogy mi vagyunk a nemzet.”41

A nemzeten kívül nem kevésbé volt fontos Szabó Zoltán számára a haza fogalma sem. 
A Szerelmes földrajzban Ramuzt idézte: „Talán patrióta vagyok, de nem vagyok naciona
lista [...] Patrióta vagyok, mert szeretem hazámat a szó földrajzi értelmében, szeretek egy 
földet, egy bizonyos éghajlatot, egy bizonyos eget; szeretem, szükségképpen. Szeretem ezt 
a földet, mert innen származom, és ezt a darab eget, mert mindig ez vett körül [... ] Ebben 
az állásfoglalásban nincs semmi társadalmi, semmi politikai elem; tehát semmiképpen 
nem »nacionalista«. A nacionalizmusban benne foglaltatik politika és szociológia; a pat
riotizmusban, mely az enyém, nincs sem az egyik, sem a másik. Patrióta -  e szó is túlsá
gosan erős; paysan-1 kellene hogy mondhassak. Mert e szóban: paysan e szó foglaltatik: 
pays. E szó: paysan, nem utal másra, mint a földre, míg e szóban: haza, benne foglaltatnak 
az atyák, benne a történelem. E szóban: haza, múlt van. E szóban: pays, nincs más, mint 
jelen.”42 Szabó Zoltán hazafogalma tehát kettős értelmű, egyrészt földrajzi, pontosabban 
táji, másrészt történelmi. Ez utóbbi érintkezik a nemzet fogalmával, de nem azonos azzal, 
m int ahogy az országgal sem, mivel az ország -  mint mondja -  ’hatalom és birtoklás dol
ga; a haza szereteté, érzelemé’. Míg nemzetkoncepciójában a francia forradalom hármas 
jelszavának egyike, nevezetesen a testvériség, valamint az ember történelemhez kötöttsége, 
azaz múltja, jelene és jövője jelenik meg, addig hazafogalmában ragaszkodásról, kötődésről, 
otthonérzésről van szó. Szerinte ugyanis az ember nemcsak egy közösség fia, hanem egy
ben egy táj szülötte is, egy klíma, az ’édes honni lég’ neveltje, s egy sajátos és másutt a vilá
gon fel nem található fénytörés gyermeke’. Ebből a szemléletből logikusan következik -  bár 
ezt Szabó Zoltán a trianoni Magyarországon még ilyen világosan nem mondta ki, csupán 
csak éreztette -, hogy ugyanaz a táj mások számára is lehet haza. Mivel a hazát mindenki 
a szívében hordozza, ezt nem lehet másoktól elvenni. A Vihorlát lehet nekünk és a szlo-

40 Az erről szóló írás (Diaszpóranemzet... I. m. 261-285. p.) arról tanúskodik, hogy Szabó Zoltánt foglal
koztatta a gondolat, de csak a probléma, illetve a párhuzamok felvázolásáig jutott.

41 Szabó Zoltán: Ezerkiiencszázötvenhat. . . I .m.  206. p.
42 Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz... I. m. 14. p.
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A Nemzeti Parasztpárt 
választási plakátja

(OSZK)

vákoknak is hazai táj, mint ahogy Máramaros is a románoknak, zsidóknak, ruszinoknak, 
magyaroknak, vagy -  példának okáért -  a nyíregyházi bokortanyák a szlovákoknak, vagy 
a gyulai vidék a románoknak. Az adjátok vissza a hegyeinket’ ebben a felfogásban tökéle
tesen értelmetlen kijelentés, hiszen hegyeink, folyóink, dombjaink, ha ott születtünk, vagy 
irodalmunk erről mesél, a miénk, elvehetetlenül a miénk, mint ahogy persze másoké is, és 
tőlük is elrabolhatatlanul. „A tájak -  írja a Szerelmes földrajzban -  nem harcolnak, hanem 
teremnek, nem vetélkednek, hanem ihletnek; jó lenne időnként figyelni rájuk. A különfé
le tájak nagyon jól megférnek egymás mellett; ha a különféle nemzetek, amelyek lejtőiken 
és síkjaikon élnek, jobban hallgatnának rájuk, talán jobban megférnénk egymás mellett. 
Az ember gyönge, és megkívánhatja másnak birtokát, ökrét, vagyonát, asszonyát, de hogy 
másnak szülőföldjét kívánná maga szülőföldjéül, olyan még nem fordult elő. A tájak békü-
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lékenységre, szeretetre, türelemre, életörömre, fanatizmustól ment kívánságokra tanítanak, 
az otthon megbecsülésére, és ezzel a más otthonának a tiszteletére.”43 Szabó Zoltán azt is vi
lágossá tette, hogy nemzedékének hazaszemlélete gyökeresen más alapokon nyugszik, mint 
apáiké. A millennium bűvkörébe került apák számára ugyanis az ország, az állam és a haza 
még egybeesett, a hazában ők még korlátlan hivatali és gazdasági lehetőséget, s az ország
ban ezeréves birodalmat, továbbá elveszíthetetlen birtokot láttak. Ezzel szemben a trianoni 
nemzedéknek rá kellett eszmélnie, hogy mindez csak illúzió, ábránd, törékeny tündérkép. 
Ám mindez őket nem keserítette el, hiszen „csekély vagyonkánkat szánva szerettük, bizo
nyos daccal, és azzal a szomorúsággal, mely minden érzelmet elmélyít.”44 Paradox jelenség, 
hogy a népi író Szabó Zoltán a nemzet fogalmát tartotta a legfontosabbnak, nála a nép csak 
alárendelt fogalom, s vagy nyelvközösséget, vagy pedig köznépet (leginkább a parasztságot) 
jelentette. S a nép sem önmagáért volt fontos számára, hanem azért, hogy a parasztság és 
a munkásság felemelésével a nemzetet erősítse. A két világháború között úgy látta, hogy 
a nemzetet csak ez a felfrissítés mentheti meg, hiszen a magát ’nemzetfenntartónak’ neve
ző középosztály teljességgel alkalmatlan feladatai ellátására. Kevesen beszéltek keserűbb 
szavakkal erről a rétegről, mint ő a Cifra nyomorúság című könyvében. Legfőbb jellemvo
násuknak azt találta, hogy ’mindenkinek a szeme fölfelé néz, s a keze lefelé taszít’. Élesen 
bírálta úri mentalitásukat, tudatlanságukat, műveletlenségüket, politikai tájékozatlanságu
kat, extra Hungáriám non est vita-szemléletüket, az evés-ivást középpontba állító dzsentri 
életmódjukat, hivatástudatuk helyett kialakult hivataltudatukat, gyarmatos világképüket’, 
a románokkal, szlovákokkal, szerbekkel és a magyar parasztsággal szemben táplált előíté
leteiket, antiszemitizmusukat, felületes magyarságszemléletüket, a mindenkori kormány
pártokkal szembeni megalkuvásaikat, a magyar nóták iránti rajongásukat stb.45

Veres Péter, Szabó Zoltán és Németh László átgondolt és többé-kevésbé kidolgozott 
nemzetkoncepcióval álltak elő, ez azonban nem jelenti azt, hogy erről a kérdésről a többi 
népi írónak ne lett volna véleménye. Ezek a megfogalmazások azonban -  még ha eredeti 
gondolatokat tartalmaznak is -  kidolgozottságban meg sem közelítik a fentieket, legtöbb
ször töredékes eszmék, amelyek megmaradtak a publicisztika vagy a politikai állásfoglalás 
szintjén. Jó példa erre Kodolányi János és Illyés Gyula esete. Kodolányi, a nagyszerű regény
író publicisztikai gyűjteményében, az Esti beszélgetésben többször érintette a nemzeti kér
dést, s ezek a gondolatok -  közvetve -  regényeiben is megjelentek. Kodolányi azt fejtegette 
ugyanis, hogy Janus-arcú nép a magyar, van egy keleti és egy nyugati ábrázata, de a törzs, 
azaz a magyarság lelke alapvetően ’euráziai’ és örök, s az igazi magyar irodalomban és po
litikában a „keleti alkatú lelkek uralkodtak, s uralkodnak ma is, eltekintve az asszimiláció 
korának Rákosijaitól, Herczegeitől, Ignotusaitól és Molnár Lerenceitől.”46 Ez az eredeti keleti 
lélek legtisztábban a parasztságban található meg, a parasztság gondolkodásában, zenéjé
ben és dalaiban. De Kodolányi ezt a keleti lelkületet önmagában is felfedezte. „Én azonban

43 Uo. 17. p.
44 Uo. 33. p.
45 Lásd részletesen Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság. A Cserhát, Mátra, Bükk földje és népe. Budapest, 1938, 

Cserépfalvi, 183-217. p.; valamint azokat a publicisztikákat, amelyeket erről a témáról írt: Hazugság nél
kül... I. m. 2. köt. kül. 277-305. p.

“ Kodolányi János: Esti beszélgetés. Budapest, 1944, Magyar Élet, 404. p.
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-  írja sajnos, másfajta lélek vagyok. Átkozzam bár el magamat százszor és ezerszer, apám, 
nagyapám, dédapám, minden ősöm és nemzetségem úri finnyássága oly rohamosan felül
kerekedett bennem, hogy képtelen lettem volna ezt az esztendőt Budapesten tölteni. Igaz, 
mi sohasem voltunk a város, a civilizáció -  mint mostanában mondani szokás: az okciden- 
tális kultúra -  emberei.”47 A magyarság célja, hivatása és küldetése -  mint mondja -  nem 
a keresztény kultúra védelme, még ha a történelemben sokszor ezt a szerepet is játszottuk, 
még kevésbé a nyugat másolása, hanem: a megmaradás. S az egyetlen igaz feladat, a magyar 
lelkiségnek megfelelő társadalmi rétegződést, nevelést, kultúrát teremteni. Balatonszárszói 
előadásában mindezt még azzal is kiegészíti, hogy erre a tudatos kultúrateremtésre azért 
van szükség, mert a magyar -  szemben az oroszokkal, kínaikkal, japánokkal, szlovákokkal, 
szerbekkel, törökökkel -  nem ’burjánzó, vegetatív nép’. Nekünk -  hasonlóan a svédekhez, 
finnekhez, észtekhez, litvánokhoz -  nap mint nap szembe kell néznünk a nemzethalállal. 
„Történelmünkben -  írja -  süvölt a végzet, minden napunk, minden korszakunk egy-egy 
kicsikart haladék. S ezt a haladékot kell örökkévalósággá nyújtanunk.”48 Kodolányi ugyan
akkor nem vetette el teljesen a nyugati kultúrát, hanem azt javasolta, hogy a megmaradás 
érdekében Kelet és Nyugat határán állva olykor a keleti, olykor pedig a nyugati arcú ma
gyarok munkálkodására van szükség. Hogy ez a gyakorlatban mit is jelent, arra Kodolá- 
nyitól nem kapunk választ.

Illyés Gyula -  a közvélekedéssel ellentétben -  nem dolgozott ki koherens nemzetkoncep
ciót. Az ő publicisztikai (pusztulás-vita, ki a magyar?-vita, Ötágú síp-metafora’, nyelvrokon
ság, nyelvvédelem stb.) és politikai (annak kimondása, hogy van nemzeti türelmetlenség és 
nacionalizmus a szocialista országokban; kiállás a határon túli magyarság érdekeiért) meg
nyilvánulásait azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni és elismerni, hiszen Illyés rendkívül 
fontos pillanatokban hívta fel a közvélemény figyelmét jelentős nemzeti ügyekre, s definíció
ja (’a nacionalista jogot sért, a patrióta jogot véd’) máig érvényes igazságot tartalmaz.

A népiek múltszemlélete

A  népiek múltszemléletét nagymértékben meghatározta -  a fentiekben már jellemzett -p o 
litikai-ideológia elképzelésük a még nem létező, megteremtésre váró harmadik Magyar- 
országról. A népiek történeti érdeklődése ugyanis politikai szempontból erősen motivált, 
a magyar történelmet általában nem önmagáért vizsgálták, hanem leginkább azért, hogy 
megfogalmazhassák ellenérzéseiket, kritikájukat a másik két Magyarországgal szemben. 
Féja Géza politikai kiáltványában például a magyar ifjúság feladatát így jelölte meg: „egy 
egész bűnös és rothadt múltat kell megdönteni, és egy egész jövőt kell fiatal karjaitokkal 
felépíteni”.49 Ezek után nehéz lenne kiegyensúlyozott, tárgyilagos, módszertani szempont
ból kifogástalan múltszemléletet várni. De nem ez az egyetlen probléma a népiek törté
netszemléletével. Ugyanis ebben az esetben is legfeljebb megközelítésekről beszélhetünk,

47 Uo. 448. p.
48 Kodolányi János bevezető előadása. In Szárszó 1943. Előzményei, jegyzőkönyve és utóélete. Dokumentu

mok. Budapest, 1983, Kossuth, 187. p.
49 Féja: Beszéd... I. m. 11. p.
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egységes népi történetszemléletről aligha, még ha a legjelentősebb pontokon -  a magyar 
protestantizmus, a Habsburgok, a kiegyezés vagy éppenséggel a forradalmak ügye -  volt 
is alapvető nézetazonosság példának okáért Darvas József és Bibó István vagy Szabó Zol
tán között. De ezek a kiragadott példák ugyanakkor arra is rávilágítanak, hogy Erdei vagy 
Bibó történetszemléletének színvonala alkalmasint fényévekre esett Darvas vagy Féja múlt
szemléletétől, Sértő Kálmánról már nem beszélve.

Hogy mit is jelentett a népiek körében ez a -  nevezzük talán így -  publicisztikus történet- 
szemlélet, nos, azt talán leginkább Darvas József és Féja Géza példáján keresztül érthetjük 
meg. Darvas úgy látta, hogy a magyar nemesség utolsó fénypontja a magyar reformkor
szak és 1848 volt. Féja szerint is a magyar kisnemességnek volt még egy klasszikus, latinos 
kultúrája, s ez a kultúra termelte ki a reformnemzedéket, amely egyszerre tudott magyar 
és európai lenni.50 Az abszolutizmus azonban a megbocsátás legkisebb jele nélkül büntette 
a magyarokat, gazdaságilag pedig kegyetlenül kizsákmányolta. A Habsburg-hű főnemesek 
és az egyre szegényedő köznemesek -  írja Darvas -  kezdték belátni, hogy ez ’így nem lesz jó’, 
és körükben az emigráns Kossuth helyett a ’haza bölcse’ (a jelzőt Darvas teszi idézőjelbe!) 
Deák Ferenc lett a példakép. A kiegyezés megkötése nem állt az ország érdekében, hiszen 
a létrejövő rendszer hazánkban a feudalizmust konzerválta, s 1867 után a magyar arisz
tokrácia és a dzsentri a ’hatalom leghűbb lakája’ lett és egyben a ’leghasználhatóbb eszköz 
a feltörekvő paraszttömegek ellen’.51,, A birtokaiból kikopott dzsentri -  írja Darvas -  a köz
hivatalokból épített magának új hitbizományt -  átmentve oda az úriszék és a botozás szel
lemét. A parasztság csaknem teljesen magára hagyva próbálkozott szétlökni a feudalizmus 
gátjait -  de legázolta az úri terror.”52

Ebben a publicisztikus történetszemléletben nem járt jobban a magyar polgárság sem, 
hiszen Darvas szerint a német szellemű középpolgárság és a zsidó nagypolgárság „a neofiták 
túlbuzgóságával utánzott mindent, amit a magyar uraktól látott”.53 Ennek a polgárságnak 
a politikája -  Féja kifejezésével -  nem volt más, mint ’boltbér-politiká, irodalma ’sárga fedelű 
regény’, etikája és kultúrája a ’jó polgári koszt’, s szolidaritása a ’legszűkebb osztályszolidari- 
tás’, építészete stílustalan és ízléstelen’, nyelve ’minden magyar zamatot nélkülözött, sajtója 
pedig ’pletykákból élő s a magyar föld problémáit nem sejtő’ volt. Féja azért is hibáztatja 
a magyar polgárságot, mert az nem állt meg a liberalizmusnál, hanem továbbment a polgári 
radikalizmus felé, „olykor értékes, jövőbe mutató csapásokat vágva, de lényegében naivan, 
éretlenül s a történelmi felelősség tudata nélkül. E polgári radikalizmus éppen úgy elfelejtett 
reálisan s minden erejét megfeszítve a néphez leszállni, akár a radikalizmus, képtelen volt 
olyan vezető réteget kitermelni, mint a köznemesség a reformkorszakban, s emigrációja 
milyen mélyen alatta maradt az 1848-49-es nemzedék emigrációjának, kis egyéni dühök
ből és kelésekből élődött, s összetévesztette a kurzust a nemzettel.”54 Darvas József ítéleteit

50 Féja Géza: íme: Hungária. Korunk Szava, 1933. okt. 1. In Nagy Sz. Péter szerk.: A népi-urbánus vita... 
I. m. 12. p.

51 Lásd Darvas József: Város az ingoványon. Budapest, 1945, Szikra.
52 Darvas József: Móricz Zsigmond halálának tizedik évfordulója. In uő: Az író vizsgája. Budapest, 1968, 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 349. p.
53Darvas: Város... I. m. 13. p.
54Féja: íme: Hungária... I. m. 14. p.
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és jelzőit olvasva (félgyarmati kavargás; vármegyei dzsentri önkény; csendőrterror; a hazai 
nemzetiségek tűzzel-vassal történő elmagyarosítása; zsidó, sváb és magyar polgárok hagyo- 
mánytalan, üres és ízetlen életformája; a feudalizmus összeszövődése a háborút pénzelő 
kapitalizmussal, Bethlen irtó hadjárata a magyar nép ellen, szörnyű síberhad és a közva
gyont tékozló sötét társaság uralma, a két világháború között a Borgiák korának sötét árnyai 
lengték be az egész magyar közéletet; stb.) nem csodálkozhatunk, hogy történetszemléletét 
összefoglaló könyvét (Város az ingoványon) a kommunista párt hivatalos kiadója, a Szikra 
1945-ben viharos gyorsasággal adta ki, hiszen ez pontosan megfelelt kívánalmaiknak. Féja, 
de különösen Darvas publicisztikus múltszemléletéből hiányzott tehát mindenfajta visz- 
szafogottság, s elsősorban politikai okokból festették ilyen feketére a rózsaszínűnek azért 
a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető magyar történelmet. Történeti ábrázolásukban 
-  talán nem tévedünk túlságosan nagyot, ha azt állítjuk -  inkább a magyar történelem egy
fajta paródiája jelenik meg, s nem összetett, valóságos történeti folyamatok.



4 1 2  «  A  N É P I E K  N E M Z E T F E L F O G Ä S A

Németh László és Erdei Ferenc történetszemlélete messze felette állt a fent jellemzett 
leírásnak. Bár egyikük sem volt hivatásos történész, történetkoncepciójuk máig a társada
lom-, politika- és irodalomtörténészek vitáinak középpontjában áll. Németh László törté
neti látásmódját az egyik legnagyobb -  ha nem a legnagyobb -  magyar történetíró, Szekfű 
Gyula lírai történetszemléletnek nevezte, bár az ő történetírásában is nem kevés líraiság volt. 
„Amint a lírai költészet az alkotó egyéniség feltárulása -  írja Szekfű - , s a külső világ csak 
anyagot szolgáltat hozzá, ehhez hasonló a történet dolgainak lírai kezelése is: a múlt ese
ményei, a történet elmúlt, lezárt folyamatai csak anyagot és alkalmat szolgáltatnak egy-egy 
léleknek, hogy kitáruljon, kívánságait, panaszait, reménységét kibocsássa a világba, nem 
lírai vers, hanem történelmi szemlélet közegén át.”55 Szekfű minden bizonnyal túlzott, igaz
ságtalanul keményen fogalmazott, utat engedve ezzel kétségkívül meglévő szarkasztikus 
hajlamainak és stílusának. Való igaz, Németh nem végzett történeti kutatásokat, a történeti 
módszertant sem sajátította el, valamint politika- és társadalomtörténeti ismereteit legin
kább éppen Szekfű műveiből szerezte, de irodalomtörténeti és általános történeti olvasott
sága és műveltsége lehetővé tette számára, hogy fontos megfigyeléseket tegyen a magyar 
történelemmel kapcsolatban. Továbbá Németh egyike volt azoknak a gondolkodóknak, 
akik éles szemmel vették észre Szekfű Gyula történetszemléletének problematikus pont
jait, de saját történeti eszméit valóban nem önállóan, hanem leginkább Szekfűvel szemben, 
vele vitatkozva, őt bírálva fejtette ki. Bár Németh László nagyra értékelte Szekfű Gyula 
történeti munkásságát (’ha élő külföldiekkel hasonlítjuk össze, nem veszt, csak nyer’ -  írta 
róla), de a lírai történetszemlélet jelzőért ő sem maradt adósa, nevezetesen egy helyütt esz- 
széistának, s nem szaktudósnak, másutt nem nagy szemlélődőnek, sem tudós-lírikusnak, 
hanem ügyvédi történésznek nevezte a nagy történetírót.56 Ezek azonban hozzátartoztak 
a magyar értelmiségiek beszédmódjához és szokványos csatározásaihoz. Németh azon
ban elsősorban Szekfű kultúrpolitikai tevékenységét tartotta károsnak, s mint a befolyásos, 
konzervatív Magyar Szemle szerkesztőjét azzal vádolta, hogy kitűnően ért a fiatal értelmi
ségiek gerincének fájdalommentes elroppantásához. Ezzel szemben Szekfű valóban sokat 
tett a népi írók -  különösen Kovács Imre -  integrálásáért, komoly konfliktusokat is vállalva 
értük, ez azonban nyilvánvalóan keresztezte Németh fentiekben vázolt elképzelését a né
pi mozgalom megszervezéséről és irányításáról.57 Németh Szekfű történetszemléletében 
leginkább azt hibáztatta, hogy Szekfű túlságosan ragaszkodott a germán-magyar kultúr- 
közösség és összetartozás gondolatához, így kiemelte a magyar sorsot a kelet-európai né
pek történetéből, továbbá, hogy Habsburg-szimpátiái elhomályosították előtte a magyar 
függetlenségi -  ha úgy tetszik kuruc -  törekvések jelentőségét. „Kár, hogy hűségen -  írja 
Németh -  mást értek, mint Szekfű Gyula. Pedig nekem is kedves, vallást jelentő szavam, 
csak nem landsknechti értelemben. Hűség, nem a császárhoz, vezérhez, egyházhoz, hanem 
magunkhoz és helyünkhöz; hűség a lelkűnkben felnyomuló természeti, történeti és isteni

55 Szekfű Gyula: Lírai történetszemlélet. Magyar Szemle, 1939. 36. köt. 297. p.
“ Németh László: Szekfű Gyula. In uő: Sorskérdések. Budapest, 1989, Magvető -  Szépirodalmi Könyvki

adó, 515. és 565. p.
57 Ennek legjobb leírását a Huszár Tibor szerkesztette kötetben olvashatjuk. Beszélgetés Kovács Imrével. 
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erőkhöz -  a szabadság szóval, a sors categoricus imperativusával megkötve.”58 Szekfűvel 
szemben ő úgy látta, hogy európai nemzetté nem a germán kultúrközösségben, hanem 
a szláv népek között lettünk, s a magyarok története később is a délszláv-cseh-lengyel-ro- 
mán közös történetbe ágyazódott. Ezeknek a népeknek a legfontosabb problémája pedig 
az állandó és folyamatos germanizáció, azaz a német gyarmatosítás elleni küzdelem, s kö
zös tragédiájuk, hogy nem találták meg ennek egyetlen ellenszerét, az egymáshoz vezető 
utakat. Németh nem fogadta el továbbá Szekfű Széchenyi Istvánt magasztaló, már-már 
őt az istenek közé soroló felfogását sem. Ő ugyanis Széchenyiben nem a legnagyobb és 
leghívebb, hanem a legtalányosabb és legizgalmasabb magyart látta. Mint ahogy abszur
dumnak nevezte azt az ideát is, amely szerint a politikai és közjogi kérdéseket nem kel
lett volna a reformkorban feszegetni, hanem csak a kínálkozó gazdasági és művelődési 
lehetőségeket kihasználni. „Próbáljon -  írja -  egy gyarmat, mondjuk India, gazdaságban 
és lélekben fölemelkedni, anélkül hogy politizálna.”59 De Németh a főbűnt nem is ebben 
látta, hanem mindenekelőtt az osztrák-magyar kiegyezésben. Szerinte ugyanis 1867 er
kölcsi csapdává vált a magyarság számára, nevezetesen felelőssé tette azért -  tudniillik 
a Monarchia fenntartásáért ami leginkább őt nyomta, s ráadásul még szembe is állított 
bennünket a környező népekkel, tejtestvéreinkkel. Ennek a folyamatnak lett az egyenes kö
vetkezménye a magyar középosztály hibás kiválogatódása, a magyar szellem ’pesti rabsága’, 
továbbá a magyar urbanitás idegensége. Amint ezekből a megállapításokból is világosan 
látható Németh nem írt történetet, nem fejtette ki részletesen okadatolva álláspontját, csu
pán csak kontrakarikírozott, a magyar történelem és történetszemlélet kulcskérdéseiben 
ellentmondott Szekfűnek, mint ahogy azt ő maga pontosan megfogalmazta: ’nekem egy 
múltjára szorult népnek a múltját kell visszapörölnöm’.

Ezzel szemben Erdei Ferenc nagyon is határozott és kidolgozott elképzeléssel állt elő. Ezt 
a koncepciót a társadalomtörténet a kettős társadalom elméletének nevezi, s amelynek lé
nyege, hogy Kelet-Európábán, így Magyarországon is a társadalomstruktúra és a termelési 
rend között fáziseltolódás alakult ki, s ennek következtében a társadalomszerkezet mintegy 
megkettőződött.60 Erdei abból indult ki, hogy Magyarországon 1848 előtt egy olyan rendi 
társadalom alakult ki, amely szerencsétlenül elfajult és elromlott’ struktúra volt. „A mi 
rendi társadalmunk -  írja -  nem volt kiképzett és tagozott munkaszervezet, mint a meg
előző korszakok nyugati rendi társadalma. Tehát nem olyan általános munkaszervezet 
volt, amelyben egy magas tekintélyű úri rend vezetése alatt a polgárság, hivatalnokréteg 
és a parasztság szakszerű munkája folyt e különböző munkáknak megfelelő és folyamato
san kiképzett társadalmi formák, módszerek között. A mi rendiségünk egyszerűen uralmi 
rendszer volt. Felül az uralkodó nemesség, egyúttal ténylegesen társadalomvezető és ad
minisztráló hivatalnokréteg is, a másik oldalon pedig a kihasznált és leszorított dolgozó 
parasztság.”61 Ez a rendi társadalom azonban a modern korban nem szűnt meg teljességgel,

58 Németh László: Szekfű Gyula. In uő: Sorskérdések... I. m. 530. p.
59 Uo. 543. p.
“  Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. In uő: A magyar társadalomról. Budapest, 

1980, Akadémiai Kiadó, 293-346. p. és A magyar társadalom. Uo. 348-372. p. Az előbbi írás posztumusz 
jelent meg a Valóság című folyóiratban, 1974-ben; az utóbbi Erdei szárszói beszéde.

61 Erdei: A magyar társadalom... I. m. 352. p.
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hiszen a polgári átalakulást egyrészt nem a magyar belső viszonyok kényszeríttették ki, ha
nem alapvetően import termék volt, azaz a külső körülményeknek, nevezetesen az európai 
kapitalista gazdálkodásnak és az európai polgári társadalom kialakulásának volt köszön
hető.62 Másrészt a tényleges reformlépéseket nem a magyar államszervezet, hanem a bé
csi császári kormány léptette életbe. Ennek következtében a magyar nemesi osztály nem 
számolódott fel, hanem a megváltozott feltételekhez alkalmazkodva továbbélt, azaz meg
maradt birtokosi mivolta, az állam- és közigazgatásban elfoglalt helye, továbbá társadalmi 
tekintélye, presztízse és mintaadó szerepe. Ez az átalakult nemesi rend tehát úri középosz
tály formájában élt tovább, s továbbra is vezetése alatt tartotta a társadalom alsóbb rétegeit.

Ezzel párhuzamosan 1848, de főleg a kiegyezés után, amelyet Erdei az osztrák ipari és 
pénzkapitalizmus összeborulásának tartott, a gazdasági konjunktúrának köszönhetően 
Magyarországon is kialakult az új polgárság rétege, amely leginkább a német és a zsidó 
polgárságból verbuválódott. Ez az újonnan alakult polgári réteg kezdetben nem lázado
zott a nemesi eredetű úri középosztály vezető szerepe ellen, sőt kifejezetten lojális volt 
vele. A századfordulóra azonban ez a polgári társadalom már annyira megerősödött, hogy 
önálló erőként kezdett fellépni az egyre konzervatívabbá váló nemesi-nemzeti társada
lommal szemben. Létrejött Magyarországon -  mondja Erdei a szárszói beszédében -  egy 
sajátos kettős struktúra. „A felső szinten politikai szövetségben egyesült ugyan a törté
nelmi nemzeti társadalom képviselője: a birtokos- és hivatalnoknemesség, a másik olda
lon pedig a kapitalizmus polgársága, azonban e két társadalomrendszer már szinte teljes 
kifejlettségében állott egymás mellett, sőt lényegében egymással szemben. A történelmi 
nemzeti társadalom arisztokráciájával és úri középosztályával az államapparátus és a föld
birtok pozícióiban már csak a politikai vezetésre szorult, és mind a gazdasági, mind az iro
dalmi, szellemi életben meglehetősen hátrakerült. Annál erőteljesebben foglalta el ezeket 
a helyeket a frissen felnövekedett és most is egyre duzzadó polgári társadalom. A háború 
végén már szinte két Magyarország állott egymással szemben.”63 Erdei úgy látta, hogy az 
első világháború utáni két forradalom szintén a külső körülmények miatt következett be, 
s nem a belső fejlődés eredményeként. A forradalmak bukása után pedig -  egy átmeneti 
korszak után -  Bethlen István sikeresen restaurálta a háború előtti rendszert, tehát a tör
ténelmi-nemzeti társadalmat újra hatalomra segítette, s egy ismételt rövid megingás után, 
azaz Gömbös Gyula ellenforradalmi és fasiszta kísérlete után, gyakorlatilag változatlanul 
fennállt a háború végéig.64

E két meghatározó társadalmi réteg mellett -  egészen pontosan - ,  alatt élt a magyar 
parasztság, amelynek csak mintegy egyharmad része a telkes jobbágyok utóda, kétharmad 
részben zsellér és uradalmi parasztság.65 „Ez pedig azt jelenti -  mondja Erdei a szárszói 
beszédében -, hogyha itt-ott pillanatnyilag kedvezőbb és szabadabb állapotban élt is, mint 
a földhöz kötött jobbágyság, ugyanakkor életbiztonsága, kultúrája megfelelően bizonytala
nabb és változandóbb volt. Ennek az uradalmi parasztságnak körülbelül a fele volt cseléd,

62 Erdei: A magyar társadalom a két világháború között. ..I .m . 293. p.
63 Uo. 357-358. p.
64 Ennek részletes kifejtését lásd uo. 25-28. p.
65 A parasztság rétegződését Erdei a legrészletesebben A magyar paraszttársadalom című munkájában írja 

le. In uő: A magyar társadalomról... I. m. 87-252. p.
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tehát az uradalmi majorok évi munkára szegődött bentlakó munkásrétege, míg a másik 
fele úgynevezett szegődményes parasztság volt. A szegődményesek bérletszerű viszonyban 
munkálták az uradalom földjét, és itt is laktak telepes községekben. Mind a történelmi úr
béres parasztság, mind pedig az újabb képződésű uradalmi parasztság egyformán leszorult 
és megmerevült társadalmi helyzetben élt, miután ennek a rendi társadalomnak már nem 
voltak meg azok az összekötő szervei, amelyek a parasztság életét a felső rend világával 
közvetlenül összekapcsolhatták volna.”66 A kiegyezés utáni gazdasági konjunktúrát csak 
a parasztság kisebb része (a Kisalföldön az állattenyésztők és a takarmánytermesztők, az 
Alföldön pedig a külterjes gabona- és kapástermelők, továbbá néhány helyen az intenzív 
termelést folytatók) tudták kihasználni, azaz parasztvagyonokat felhalmozni, és elindulni 
a polgárosodás útján.

Röviden összefoglalva így fest az Erdei Ferenc alkotta társadalomkép és múltértelme
zés. Erdei -  az 1940-es évekre megszilárduló marxista meggyőződésnek megfelelően -  úgy 
látta, hogy a legfontosabb osztályképző tényező a termelésben elfoglalt helyzet. S mivel 
Magyarországot a monopolkapitalizmus és az állami irányításba fogott kapitalizmus’ rend
szerének vélte, következésképpen a meghatározó osztályokat a vékonynak mondott polgári 
osztályban, a kispolgárságban, valamint a ’hatalmas’ munkásosztályban találta meg. En
nek következtében Erdei számára az igazi problémát az jelentette, hogy akkor mit kezdjen 
a magyar társadalom legfontosabb tényezőjével, az úri középosztállyal és a számbeli túl
súlyban lévő parasztsággal.

Erdei koncepciója alapvetően deduktív, kiindulópontja ugyanis nem a ténylegesen mű
ködő magyar társadalom, hanem a marxista elmélet, s szemmel láthatóan ez vitte tévútra 
őt. Ebből a gondolkodásból ugyanis logikusan következik, hogyha a monopolkapitalizmus 
termelési viszonyai miatt Magyarországon a meghatározó osztály a burzsoázia és a munkás- 
osztály, akkor az úri társadalom és a parasztság csak a szigetként tovább élő rendi társada
lom zárványai lehetnek. Erdei kétségkívül helyesen látta, hogy a hazai polgárság (amelyet 
nagyrészt a zsidósággal azonosított) integrálódása az első világháborút követően megakadt, 
s társadalmi befogadottsága csökkent, pontosabban társadalmi elkülönültsége jelentősen 
növekedett. A két réteg, tudniillik a polgárság és az úri középosztály az 1930-as évekre va
lóban egyre inkább szigetként élt egymás mellett, de azért ez a sziget-lét is csak fenntartá
sokkal volt igaz, gondoljunk csak Horthy környezete és a hazai nagypolgárság viszonyára. 
Erdei minden bizonnyal tévedett, amikor marxista meggyőződésének megfelelően azt fel
tételezte, hogy Magyarországon a két világháború között a monopolkapitalizmus uralko
dott, s ennek megfelelően a meghatározó osztályok a nagypolgárság és a munkásosztály 
voltak, s ugyancsak tévedett, amikor a hazai zsidóság viszonylagos elkülönültségét, szer- 
vesültségének hiányát struktúraképző erőnek látta. A -  fentiekben elemzett -  konzervatív 
Szekfű Gyula és Weis István koncepciója a magyar társadalom töredezett voltáról, gyenge 
integráltságáról véleményem szerint pontosabban leírja a magyar társadalom lényegi voná
sait, még akkor is, ha Erdei szociológiai ismeretei és szociális érzékenysége felette állottak 
a konzervatív gondolkodóknak. Erdei minden bizonnyal helyesen érzékelte, hogy Magyar- 
országon egymás mellett él egyfelől a rendi társadalmakra jellemző hagyományszerűség 
-  Hajnal István kifejezésével -, szokásszerűség és a polgári társadalmat meghatározó piaci

66 Uo. 353. p.



4 1 6  » A N É P I E K  N E M Z E T F E L F O G Á S A

racionalitás, okszerűség, szakszerűség. De kétségkívül tévedés volt ezekkel kizárólagosan 
jellemezni a nemesi-nemzeti úri társadalmat, a parasztságot, illetve a hazai zsidóságot. 
Gondoljunk csak a magyar hivatalnoki kar szakszerűségére, még ha ez időnként és spora
dikusan valóban rendies jegyekkel és elemekkel is keveredett, egyes paraszti rétegek vál
lalkozói és piaci sikereire, vagy a hazai zsidóság közel felét kitevő ortodox rétegek tradi
cionális mentalitására és életmódjára. Erdei kettős társadalomszerkezet modellje -  amely 
persze időnként hármas, hiszen alkalmasint a rendies és a polgári társadalomszervező erő 
mellett kifejezetten arról beszél, hogy a paraszti réteget mindkettőtől, tehát a nemesi-úritól 
és a polgáritól is szakadékok választják el -  tagadhatatlanul nagy magyarázó erővel bír (ez 
az oka máig tartó népszerűségének), de empirikusan nehezen bizonyítható, és kétségkívül 
leegyszerűsíti a szakadozott, töredezett, nem egy vagy két struktúraképző erőnek enge
delmeskedő magyar társadalom bonyolult szerkezetét, ezen túlmenően bizonyosan nem 
alkalmas a magyarság és a hazai zsidóság elkülönültségének, szövevényes történeti együtt
élésének magyarázatára. Összegezve az eddigieket, tehát azt mondhatjuk, hogy Erdeit két 
dolog vitte a marxizmus tévútjára, egyrészt ennek az ideológiának dichotóm szemlélete 
(uralkodók -  kizsákmányoltak), másrészt a hazai zsidóság kusza problémáinak rávetítése 
erre a rendszerre. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy Erdei valóban elmés, gondolatgazdag 
modellje képes volt évtizedekig (bizonyos szempontból a mai napig) meghatározni az er
ről szóló szociológiai, társadalomtörténeti diskurzust.

A népiek és a magyar sorskérdések

A  népi mozgalom írói és ideológusai -  mint ahogy azt már a fentiekben említettük -  a leg
fontosabb kérdésnek a magyar parasztság, s ezen belül is elsősorban a szegényparasztság 
sorsának alakulását tekintették. A parasztság felemelésében azonban nem egyszerűen szociá
lis problémát láttak, hanem azt elsőrendűen nemzeti kérdésnek tekintették, hiszen -  mint 
mondták -  a legfőbb feladat ’a parasztság beállítása a nemzet egyetemes keretébe’. Több
ségük úgy tekintett -  kissé romantikusan -  a parasztságra, mint kiapadhatatlan forrásra, 
a nemzeti lét és kultúra rezervoárjára, amelynek felemelése ’az egyetemes magyarság lét
érdeke’. Még a paraszti romantikától legtávolabbra kerülő Kovács Imre is úgy látta, hogy 
bár a magyar parasztság nem oserő’, mégis a ’nemzet alapja’. Ügy érezték, hogy a magyar 
parasztságnak nincs veszítenivalója, hiszen -  mint Sinka István mondja -  ’nincs számukra 
hely a csillagok alatt’, sorsuk a megtörettetés, a folytonos megaláztatás, a mély szegénység, 
továbbá a bizonytalanság, a kiúttalanság és a reménytelenség. Aki nem érti a népiek ebből 
a helyzetből táplálkozó szociális elkeseredését és egyben elemi erejű felháborodását, az ne 
is tegyen kísérletet nemzetszemléletük megértésére. „Tudja a gyászos ég -  írja például Sin
ka önéletrajzában - , hogy miért kellett nekem koragyerekségemben mindig éheznem. Ta
lán azért, hogy soha többé ne tudjam felejteni, hogy el ne tántorodjak, hogy halálomig az 
éhezők, a leköpöttek pártján álljak. Ha így igaz, akkor áldom az Istent, hogy megtanított 
éhezni és gyötrődni. De sokszor irigyeltem a disznókat, hogy azok moslékkal jóllakhatnak, 
a kutyákat, mert azok télire kivénült rossz lovakat ettek, hogy húst egyenek.”67 A korabeli

67 Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. 1. köt. Budapest, 1942, Magyar Élet, 49. p.
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urbánusok, akik nem élték meg ezeket a csüggesztő, kilátástalannak tűnő helyzeteket, azaz 
nem voltak kiszolgáltatva az állandó létbizonytalanságnak, az éhezésnek, a verésnek és az 
örökös megaláztatásnak, egyszerűen képtelenek voltak felfogni a népiek elemi erejű indu
latát. Azt az indulatot, amely a ’kastély’ uraival szemben megnyilvánult, még ha a kastély
ba új urak is költöztek. Ezt a kibékíthetetlennek érzékelt ellentétet pontosan írja le Erdélyi 
József Dal a szülőházról című versében:

Kerítetlen hosszú hajlék, 
százan laknak benne, 
három család egy szobára, 
négy is esik egyre.
Közös szoba, közös konyha, 
közös kamra, padlás, 
közönközös nyomorúság, -  
ilyen a cselédház.

Emeletes-tornyos kastély, 
száz szoba van benne, 
urak lakják a szobákat, 
négy-öt esik egyre, 
hat-hét szoba, meg a nagy kert 
tele fűvel-fával, 
szökőkúttal, sétaúttal, 
tarka virágággyal...
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Erdélyi, Sinka, Sértő, Illyés és a többi népi író valóban értetlenül állt az előtt a probléma 
előtt, hogy hogyan tűrhettek el a magyar politikusok, a kastélyok lakói, továbbá a magyar 
értelmiségiek a XX. század és Európa közepén egy olyan rendszert, amelyben szinte két 
külön világ élt egymástól alig néhány száz méternyire. Az egyik oldalon álltak a kastélyok, 
s a kastélyhoz tartozó édeni kertek a maguk szépségében és tisztaságában, a másik oldalon 
pedig a förtelmes szemétdombok, a közös rozoga árnyékszékek, a disznóólak, a tyúkketre
cek, amelyek bűzt, légytenyészetet és fertőző betegségeket terjesztettek. S hogyan lehettek 
a kastélyok urai olyan vakok és egyben vakmerőek, hogy mindezt természetesnek, tartósnak, 
maradandónak és öröknek gondolták. „Hát nem vették észre a kastély lakói -  írja Erdélyi 
József önéletrajzában -, ha kiléptek a parkból, de ha ki sem léptek, hogy mi van odakünn, 
a kastélytól egy gyerekhajításnyira?”68 Ennek a tarthatatlan helyzetnek a megváltoztatása 
volt a népiek elsődleges célja. Egyszóval: a parasztság felemelése, s ennek a politikának esz
közeként a radikális földreform. Aligha vitatható, hogy a népiek társadalomképére hatott 
Szabó Dezső parasztszemlélete, leginkább azzal, hogy a parasztkérdést a középpontba állí
totta, s a megváltást ő is a magyar parasztságtól várta, de a népiek sokkal jobban ismerték 
a magyar falut, mintsem hogy kritika nélkül elfogadják romantikus, idealizált parasztszem
léletét. Veres Péter, Szabó Pál, Kovács Imre -  Erdei Ferencről már nem is beszélve -  pontosan 
tudták, hogy a magyar falu népe korántsem olyan differenciálatlan közösség, mint ahogy 
azt Szabó Dezső elképzelte, s belső világa távolról sem konfliktusmentes és harmonikus, 
mint ahogyan azt a magyar középosztály, s a népszínművek írói láttatni szerették volna. 
Bár -  s ez is az igazsághoz tartozik -  voltak olyan népi írók, akik részben vagy egészben 
osztották a Szabó Dezső-féle parasztromantikus elképzeléseket. Féja Géza például egy he
lyütt arról értekezik, hogy bár a népi sors végtelen szenvedés, de ugyanakkor „egy maga
sabb rendű emberi lélek, etika és kultúra is kialakult benne, és a fiatal építők csakis feléje 
mehetnek”.69 Sinka István önéletrajzában pedig a következőket írja: „Tagja vagyok egy olyan 
népnek, aki mindig ád, és mindig ajándékoz, aki akkor is szeret, amikor elbocsát és akkor 
is, amikor visszafogad; elszálló fiainak szerencsét kíván, a letörteket, a bele visszahullókat 
meggyógyítja és megbékélteti, ő a titokzatos nagy műhely, ahol leolvasztódnak az idegen- 
ségek a nadrággombtól a lélekig. [... ] Hűség, áldozat s a világvégeztéig tartó ajándékozás 
és elromolhatatlanság!”70 De hogy ez a parasztkép mennyire nem volt általános, nos, azt 
jól mutatja Németh László kulcstanulmánya, a Sznobok és parasztok, amelyben az író ép
pen arról értekezik, hogy a parasztromantika és parasztmitológia a kis népek legfontosabb 
ösztönét, a tájékozódás és eligazodás képességét zsibbasztja el. Bár a népi mozgalom egy
szerű tagságának többsége valamilyen szinten osztotta az említett romantikus s -  tegyük 
hozzá -  kissé ködös elképzeléseket a magyar parasztságról, a legfontosabb népi ideológu
sok -  Németh László, Erdei Ferenc és Kovács Imre -  gondolatait fényévek választották el 
ezektől a délibábos feltételezésektől.

A népi írók közül -  Erdei Ferencet kivéve -  Kovács Imre került a legtávolabb a paraszt
életet idealizáló, parasztromantikus elképzelésektől. Kovács még Németh László harmadik
utas, kert- és műhely-magyarországos elgondolásait is irreálisnak és megvalósíthatatlannak

68 Erdélyi József: A harmadik fiú. Önéletrajz. Budapest, 1942, Turul, 37. p.
69Féja: Íme: Hungária... I. m. 16. p.
70 Sinka: Fekete bojtár... I. m. 153. p.
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találta. Ugyanakkor, ha arra a világos és egyszerű kérdésre keressük a választ, hogy mit is 
gondolt Kovács Imre a magyar parasztságról, milyen jövőt szánt neki, akkor elég nehéz 
helyzetbe kerülünk. Az ő koncepciója ugyanis korántsem nevezhető ellentmondásmentes
nek, parasztképe elválaszthatatlanul összefonódott magyarságképével, továbbá az ő eseté
ben -  igazi politikusi alkatról lévén szó -  a tudományos megismerésnél mindig fontosabb 
volt a politikai cselekvés. „A falumunkának -  írja már pályájának elején -  aktívnak kell 
lenni, ami alatt azt értem, hogy nem szabad a megismerésnél, illetőleg a megismertetésnél 
megállni, hanem azon túlmenően a feltárt és megismert bajok orvoslására kell a fő súlyt 
helyezni.”71 A konceptuális ellentmondások nála elsősorban ebből a tényből fakadnak, őt 
ugyanis a tett, a változtatás igénye, tehát a politikai cselekvés mozgatta, s nem a fogalmak 
pontos tisztázása, elméletek aprólékos, ellentmondásmentes kifejtése. Ez természetesen 
semmiképpen sem jelenti azt, hogy Kovács a tényeket felülírta volna politikai szempontok 
alapján, pontosan ellenkezőleg, kevesen mondták ki nála kendőzetlenebbül ezeket a kelle
metlen, sokszor nyomasztó szociális igazságokat, s még azt sem, hogy Kovácsnak ne lett 
volna érzéke az elméleti kérdések iránt.72 Az életmű másik paradoxonja, hogy Kovács Im 
rénél -  talán Németh Lászlót kivéve -  keresve sem találunk borúlátóbb népi írót, ami éles 
ellentétben állt mindent megváltoztatni akaró, már-már forradalmi alkatával. Kovács Imre 
ugyanis a háború előtt írt fő művében, A néma forradalomban egy optimistának a legna
gyobb jóindulattal sem nevezhető koncepciót vázolt fel. Abból indult ki ugyanis, hogy 
a magyar társadalom halálos betegségben szenved, amiből ő nem lát kiutat, s aminek el
sődleges oka a magyar birtokszerkezetben keresendő. Szerinte ugyanis a túltengő világi és 
egyházi nagybirtok ’halálgyűrűje’ fojtogatja a nagyszámú magyar agrárnépességet, követ
kezésképpen a föld hiánya, továbbá a magyar arisztokrácia és középosztály vaksága és szo
ciális érzéketlensége rövidesen nemzetpusztulást idéz elő. Kovács szerint a magyar társa
dalom mélyében egy sajátos forradalom zajlik (ezt nevezte ő néma forradalomnak), amely 
az államszervezet és a közigazgatás ebből a szempontból nagyon is hatékony volta miatt 
nem tud kitörni. A magyar társadalmat sújtó önpusztító, deviáns viselkedések (kivándorlás; 
egyke; öngyilkosság; a különböző szekták, mint a pünkösdvárók, ördögűzők, magtalanok, 
koplalók, szombatosok, reszketősök, Jehova tanúi stb.) nem egymástól elszigetelt jelensé
gek, hanem mind-mind a magyar parasztság tudat alatti reakciói a válságra, egy mélyben 
zajló forradalom jelei, s mindezek a jelenségek együtt egy süllyedő nemzet szomorú képét 
mutatják. Kovács több írásában -  túlzásoktól sem mentesen -  történetileg is igyekezett be
mutatni a nagybirtok egészségtelen és romboló hatását.73 Továbbá részletesen elemezte 
a jobbágyfelszabadítás lefolyását és következményeit. Szerinte a nagyszámú agrárproleta

71 Kovács Imre: Falumunka a Pro Christo Diákok Házában. Magyar Szemle, 1935. 23. köt. 64. p.
72 Lásd például A gazdasági cselédek kereseti és megélhetési viszonyai című tanulmányát (A parasztéletforma 

csődje. Budapest, 1940, Bolyai Akadémia, 113-135. p.). Ebben azt bizonyítja be, hogy Magyarországon 
ötmillió ember, tehát a magyar népesség fele a szó szoros értelmében éhezik, hiszen napi kalóriaszük
ségletét nem tudja kielégíteni. Elméleti igényességét jól mutatják emigrációban írt cikkei, tanulmányai. 
Lásd Szabó A. Ferenc szerk.: Virtuális Magyarország. Politikai írások 1948-1980. Budapest, 2005, Ma
gyar Napló.

73 Lásd Kovács Imre: A néma forradalom... I. m.; Kovács Imre: A kivándorlás. Budapest, 1938, Cserépfalvi; 
Magyar feudalizmus -  magyar parasztság. Budapest, 1943, Cserépfalvi. Kovács nagybirtokkal kapcsola
tos történetietlen felfogására már Szekfű Gyula is felhívta a figyelmet. Szekfű Gyula tanúvallomása. In
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riátus -  amely őt leginkább izgatta -  ezen felemás történeti folyamat eredményeként alakult 
ki. Nevezetesen a felszabadítás csak a telkes jobbágyságnak kedvezett, de az ennél jóval na
gyobb számú zselléreknek és mezőgazdasági munkásoknak (250 ezer jobbágytelek kontra 
830 ezer zsellértelek) a helyzete sokkal rosszabb lett a jobbágyfelszabadítás után, hiszen 
kiestek a patriarchális földesúri rendszerből, nem használhatták példának okáért a közös 
legelőket és erdőket. Ennek következtében -  vélekedik Kovács -  Magyarországon egész
ségtelen birtokstruktúra keletkezett, amit a trianoni döntés még tovább súlyosbított. „Azok 
a mérhetetlen szociális, gazdasági, társadalmi és kulturális ellentétek -  írja végső következ
tetésként A néma forradalomban - , amelyek a magyar társadalomra mindig is jellemzők 
voltak, most még határozottabb formát öltenek, és olyan óriási feszültségeket idéznek elő, 
hogy az élő magyar társadalom a széteséshez van közel. Soha nem voltak olyan távol egy
mástól az egyes társadalmi osztályok Magyarországon, mint ma, és soha nem volt remény
telenebb a közeledés gondolata, mint a mai nehéz időkben folytatott keserű küzdelmükben, 
amikor már a szó legteljesebb értelmében a megélhetésükért harcolnak, és nincsenek kí
mélettel egymás iránt.”74 Kovács a nagybirtokos arisztokráciát, a közgazdasági élet -  mint 
mondja -  cézárjait’ önmagát túlélt, élősködő osztálynak tartotta, akik a jövőben ’megér
demlik majd sorsukat’. Nem vélekedett sokkal jobban a dzsentriről és a falusi ún. kultúr- 
középosztályról sem, s komoly, számba veendő, vagy még inkább követendő polgárságot 
sem látott a porondon. A parasztságból kiemelkedő nagy- és középbirtokosokat azért kár
hoztatta, mert egyetlen vágyuk, hogy ’urak lehessenek’, s minél gyorsabban elfelejtsék, hon
nan is jöttek. A polgárosuló sváb parasztságot pedig nemzeti szempontból látta életveszé
lyesnek. De talán némi joggal kérdezhetnénk, hogy milyen társadalmi csoportok is szol
gálnak ezek után Kovács Imre számára társadalmi bázisul? Marad a kisebb birtokkal 
rendelkező parasztok rétege, amely szerinte a falu életének irányítója lesz a jövőben. S min
denekelőtt marad a legalsó agrártársadalmi osztály: a törpebirtokosok, mezőgazdasági 
munkások, uradalmi cselédek rétege, azaz a ’hárommillió koldus’. Kovács Imre tehát első
sorban rajtuk akar segíteni, s úgy látja, ha őket sikerül megmenteni, akkor ezzel párhuza
mosan a nemzet is talpra áll, továbbá egy új középosztály csak ebből a rétegből frissülhet 
fel. Az elsődleges feladat tehát a földkérdés gyors megoldása, azaz a radikális földreform, 
ezen áll, vagy bukik ugyanis a nemzet jövője. Amint látható, Kovács Imre egy ideálisan 
működő -  talán a dán példához hasonló -  radikális agrárdemokráciát képzelt el, de arra 
a kérdésre, hogy mi is legyen ezek után az arisztokrácia, a nagypolgárság, a polgárság, a ma
gyar középosztály, továbbá a nagybirtokos parasztság sorsa és jövője, nos, arra már nem 
ad pontos választ. Bár kései visszaemlékezésében azt mondja, hogy az ő ideálja mindig is 
a polgárosuló paraszt volt, korabeli írásaiból ez nem derül ki teljes egyértelműséggel, hi
szen a polgári kultúrát felszínesnek tartotta, s a valóban polgárosuló paraszti rétegeket 
fenntartásokkal, sőt sokszor alig leplezett ellenszenvvel figyelte.75 Arra sem találunk egé
szen pontos választ, hogy hogyan is működne gazdasági szempontból egy ilyen agrárde-

Kovács Imre: A néma forradalom ... I. m. 264. p. Szekfű szerint a nagybirtok anakronisztikussá vált, nem 
pedig eleve anakronisztikus jelenség volt.

74 Kovács Imre: A néma forradalom... I. m. 59-60. p.
75Erre vonatkozó fejtegetéseit lásd Beszélgetés Kovács Imrével. In Huszár Tibor: Beszélgetések... I. m. 

157. p.
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A tiszazugi arzénes 
asszonyok a börtön 

udvarán. 1929 (mnmtf)

mokrácia. Több írásából is az a kép kerekedik ki, hogy ő Magyarországot elsősorban Euró
pa éléskamrájaként képzelte el, továbbá, hogy a mezőgazdasági üzemeket -  Adorján János 
agrárközgazdász és üzemstatisztikus gondolataira támaszkodva, valamint amerikai és orosz 
példák nyomán -  elválasztotta egy belső, háztáji és egy külső üzemkörre.76 Mivel a külső 
üzemkörben nagy méretekben extenzív termelés folyik, ezért ez a terület indusztrializál- 
ható, s valamilyen -  közelebbről nem meghatározott -  szövetkezeti módon működtethető.77 
Ezzel szemben a háztáji üzemkör nem indusztrializálható, és individuális jellegét meg kell 
őrizni, mivel ez a tevékenység aprólékos, odaadó és egyéni munkát igényel.78 Kovács ezzel 
kétségkívül túllépett a csupán mechanikus földosztást követelők elgondolásain, hiszen pon
tosan tisztában volt azzal, hogy a földreform önmagában nem elégséges, mert -  az ő sza-

76 Kovács Imre: Szovjetoroszország agrárpolitikája. Budapest, 1940, Cserépfalvi, 102-110. p.
77 Kovács 1979-ben, emigrációjában kiadott visszaemlékezéseiben azt írja, hogy 23-30 parasztgazdaság 

laza, tehát csak a közös géptartásra, beszerzésre és értékesítésre létrejött szövetkezésére gondolt. Kovács 
Imre: Magyarország megszállása. 2. kiad. Budapest, 1990, Katalizátor Iroda, 237. p.

78 Kovács az 1930-as években szinte pontosan előre jelezte a később, tehát az 1960-1970-es években ki
alakult termelőszövetkezeti-háztáji agrármodell egyik típusát. Lásd uo. 104-105. p.
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vaival -  a régi parasztéletforma csődbe jutott. így tehát a földreformmal párhuzamosan át 
kell szervezni a termelést, továbbá meg kell újítani a termelési technikát. Ebből is világosan 
látszik, hogy ő nem csupán földet akart osztani, hanem a parasztságot egy új életformába 
mentette volna át, ezzel egyrészt kielégítette volna a parasztság föld utáni vágyát és tulaj
donlási igényét, másrészt a szövetkezeti forma révén megőrizte volna az agrártársadalom 
alapvetően közösségi jellegét. Kovács valahogy úgy képzelte, hogy az új paraszti életmóddal 
egyben megteremtődik az új középosztály szellemisége is, amely politikai, kulturális és tár
sadalmi vonatkozásban egyaránt „függetlenül, modern szellemben és valóban komoly hi
vatástudattal jelentkezik minden nemzeti sorskérdés megítélésénél és eldöntésénél”.79 így 
kapcsolódik tehát össze Kovács Imre életművében a parasztkép a magyarságképpel, azaz 
beemelni az eddig kirekesztett milliókat -  ha úgy tetszik - , a népet’ a nemzetbe, s ezzel 
megmenteni a magyarságot az őt közvetlenül veszélyeztető németségtől és pánszláv ve
szélytől, továbbá ezzel a beemeléssel megszüntetni a magyar társadalom úri és álpolgári 
kultúráját. Összegezve az eddig mondottakat, Kovács Imre 1945 előtti nemzetkoncepció
jának a középpontjában a regenerálódó parasztság állt, azaz úgy látta, hogy a földhöz jut
tatott nincstelenek és az életképes birtokokhoz hozzájuttatott törpebirtokosok fogják majd 
regenerálni a nemzetet, s ezt egészítette volna ki egy intenzív iparosodási folyamat, továb
bá meg akarta szüntetni a magyar nép ’iszonyodásáf a modernitás valamennyi formájával, 
a pénzkezeléssel és a kereskedelemmel szemben.

Más szempontból is kivételes egyénisége volt a népi mozgalomnak Kovács Imre. Talán 
ő értette meg a pártelvű demokrácia lényegét a leginkább, hiszen sem a szélsőjobboldalhoz, 
sem a szélsőbaloldalhoz közeledő népi íróknak, sem a harmadikutasoknak nem volt ehhez 
igazán érzékük. Legtöbbjük a demokráciát nem tartotta fontos értéknek, a pártoktól pedig 
ösztönösen tartózkodtak. Kovács Imrétől a népiek többségére jellemző városellenesség is 
távol állt. Jól jellemzi a népiek városellenességét -  enyhébb esetekben idegenkedését a vá
rostól -  Sértő Kálmán Falu felé című verse:

Én itt a kormos nagy városban 
Már úgy élek és úgy vagyok,
Hogyha szépen is szólnak hozzám,
Még akkor is megborzadok.
Itt vesztettem el egészségem,
Jó kedvem, füttyöm, mindenem,
Falun van számomra csak jó hely,
S ott lelhetem meg Istenem...

Ugyanezt Sinka István egy versében a következőképpen fejezte ki: „Pest. Éj és éj... / Távozó 
reménység.” Efféle idegenkedéssel nem találkozunk Kovács Imre munkásságában, sőt publi
cisztikáinak egyikében -  némi túlzással -  azt írja, hogy ha kell, akkor öltözzenek a parasztok 
is szmokingba, s ha neki jó beülni a kávéházba, akkor üljenek be ők is oda.80

79 Kovács Imre: A parasztság az irodalomban, és szerepe a nemzet életében. In In Valuch Tibor szerk.: Né- 
piség... I. m. 16. p.

80Beszélgetés Kovács Imrével. In Huszár Tibor: Beszélgetések... I. m. 91. p.
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1945 után Kovács Imre példás kitartással és bátorsággal védte elgondolásait a terjeszkedő 
kommunista hatalommal szemben, amíg őt is emigrációba nem szorították. Az emigráció
ban Kovács cikkek tucatjaiban védte a 47-es álláspontot az ún. 45-ös emigrációval szem
ben, tehát a földosztást és az államosítás bizonyos formáit, de talán mindenkinél előbb, 
már az 1950-es évek közepén rádöbbent arra -  hatalmas vitát kavarva ezzel az emigráns 
sajtóban hogy ’mindannyiunk mandátuma lejárt’. Ezután világpolitikai helyzetet ismer
tető tanulmányokat írt, és több cikkben visszatért kedvenc témájához: a magyar nemze
ti kérdéshez.81 Ezekben a cikkekben, tanulmányokban, bár teljes kidolgozottságról aligha 
beszélhetünk, rendkívül eredeti és meggondolkodtató módon veti fel a ’magyarkérdést’. 
Kovács megalkotta a virtuális Magyarország koncepcióját, amelynek lényege, hogy hazánk 
kommunista kísérleti teleppé vált, s az igazi nemzet, mint annyiszor a magyar történelem
ben csak virtuálisan, néhány üldözött és hű magyar lelkében él. „Megmaradásának -  mint 
írja -  két döntő tényezője van. Az egyik: a nép; a lecsapolhatatlan tenger, amely felold min
den totalitárius kísérletet. A másik: a magyar szellem, amely évszázadok óta ápolja a sza
bad nemzeti lét gondolatát.82 Egyébként pedig -  véli -  Trianonban elveszett Nagy-Magyar- 
ország, 1945-ben pedig a hagyományos magyar nemzet. A történelmi osztályok, azaz az 
arisztokrácia, a dzsentri, a középosztály szétesett, vagy kiélték magukat, ugyanis a drámai 
pillanatban, 1944-ben totális csődöt mondtak. A másik nemzet, a parasztság is kudarcot 
vallott, hiába bíztak a népi írók -  vallja be őszintén és önkritikusan Kovács Imre -  az os- 
erejében, bölcsességében, a parasztság sem tudta regenerálni a nemzetet, mint ahogy a ma
gyar munkásság sem. 1945-öt tehát Kovács tragédiának látta, hiszen nemzeti szempontból 
’döbbenetesen befejeződött valami’, egyszer s mindenkorra véget ért az ezeréves történelmi 
Magyarország. De az új kezdet is hamarosan kudarcba fulladt. Az 1956-os forradalom leve
rése után Kovács ugyancsak pesszimistán ítélte meg a magyarság életlehetőségeit. Gyakran 
idézte a történetfilozófus Arnold Toynbee-t, aki szerint a világtörténelemben vannak nyúl 
és elefánt nemzetek. Az elefántok, mint a sumerek, az egyiptomiak, a görögök, a rómaiak, 
a spanyolok, az angolok, nyomot hagynak a világtörténelemben, eposzt írtak, míg a nyulak 
úgy letűntek a színről, hogy nyomuk sem maradt. A magyaroknak kétségkívül nyoma ma
rad, történelmünk valóban eposz, de mégsem vagyunk elefántok, hiszen a magyar eposz 
csak számunkra eposz, „tetteinket az emberiség nem tekinti közös kincsének”.83 A jelenről 
szólva pedig megállapítja, hogy a forradalom bukása után az ellenállás értelmét vesztette, 
s helyét az ’ahogy lehet’ elve, azaz az opportunitás vette át. „A miniszoknyás leány -  mint 
írja -  nem akar anya lenni; az ipari munkás elidegenülten leissza magát; a diák letagadja 
a származását, ha az kompromittáló, mert (nagyon helyesen) el akarja végezni az egyetemet, 
a szakember bérbe adja a tudását, véleményt nem nyilvánít.”84 A borúlátó jelenkép ellenére 
Kovács Imre azt mondta, hogy mégsem kell a lélekharangokat megkongatni, hiszen nem 
olyan könnyű egy nemzetet sírba tenni, ezért -  mint egyetlen lehetőséget -  őrizzük meg 
józan ítélőképességünket és józanságunkat. S már az 1970-es években hitt abban, hogy Ma
gyarországon egy új nemzet formálódik, amely ha alkalmazkodik is a körülményekhez, ez

81 Ehhez lásd Szabó A. Ferenc szerk.: Virtuális... I. m.
“ Kovács Imre: Amiért érdemes élni. In Szabó A. Ferenc szerk.: Virtuális... I. m. 99. p.
83 Kovács Imre: Mi a nemzet? Mi a magyar? In Szabó A. Ferenc szerk.: Virtuális... I.m . 130. p.
84 Uo. 128. p.
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mégsem az önfeladás jele, hanem a túlélés ösztönéé. Magyarország ugyanis -  mint mond
ja -  túl akarja élni történelmének ezt a tragikus szakaszát.

A népiek -  mint azt a fentiekben láttuk -  a legfontosabb magyar sorskérdésnek a pa
rasztság helyzetének megváltoztatását, s nem a zsidókérdést tekintették. A két világháború 
között azonban ez utóbbi kérdés érintését egyetlen jelentős politikai, irodalmi vagy szellemi 
csoport sem tudta kikerülni, így a népiek sem. Az azonban aligha megkérdőjelezhető, hogy 
nem ez állt politikai stratégiájuk központjában, bár erről sokat -  és változatosan -  írtak, 
jóllehet korántsem annyit, amennyire azt a későbbi irodalom- és eszmetörténeti munkák 
beállítani igyekeztek. A népi mozgalomról nem mondható ki egyértelműen, hogy antisze
mita volt, sem pedig az, hogy nem volt az. A népi írók és gondolkodók között ugyanis eb
ben a kérdésben jelentős nézetkülönbségek alakultak ki. Talán azt nyugodt lelkiismerettel 
kijelenthetjük, hogy Szabó Dezső hatására valamennyien elfogadták a magyar és zsidó sors
közösség különbözőségének tételét, következésképpen a zsidó asszimilációt sikertelennek 
könyvelték el, továbbá egyikük sem hadakozott a liberális alapozású zsidó-magyar sors
közösség fenntartásának eszméje mellett. De Illyés Gyula nem tévedett, s nem a mundér 
becsületét védte, amikor azt írta, hogy a magyar népi mozgalom sohasem vált ’völkischsé’, 
s a mozgalom ’valódi törzsgárdája’ sohasem volt antiszemita.85 Ami természetesen nem azt 
jelenti, hogy ne lettek volna antiszemiták a soraikban. Legtöbben azonban azon a problémán

85 Illyés Gyula: Néhány megjegyzés. Válasz Évkönyv, 1989.1. 228. p.
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véreztek el, amit Gulyás Pál egyik versében a következőképpen fogalmazott meg: „magyar 
nélkül van zsidó / és zsidó nélkül magyar van?”

Mi volt az a gondolat, amelyet Szabó Dezső, ez az önmagát a magyar nemzet prófétá
jának tartó, kétségkívül zseniális politikai pamfletíró, de rendkívül eklektikus politikai 
gondolkodó közvetített, aki változatos politikai hevületeiért és valóban jelentékeny pub
licisztikai tevékenységéért nagy árat fizetett, nevezetesen, kivételes tehetsége eltékozlásá- 
nak s az utókor közönyének az árát. Mert vitán felül áll, hogy Szabó mintát adott korá
nak, nagyrészt ugyanis ő tematizálta a két világháború között a politikai közbeszédet, azaz 
a politikai-szellemi diskurzus jórészt arról folyt, amit ő lényegesnek tartott. Szabó Dezső 
zsidószemlélete az idők folyamán sokat változott, de a népiekre leginkább az 1910-es évek 
végén kifejtett gondolatai hatottak.86 Szabó az 1910-es évek közepén ugyanis még arról 
értekezett, hogy a zsidóság problémáját nem lehet elválasztani a magyarság problémái
tól, hiszen a zsidóság anyagi és lelki élete annyi gyökérrel szövődött bele a magyar élet
be, hogy jövőjének, fejlődésének, elhelyezkedésének kérdése egyike a magyarság vitális 
alapproblémáinak’. Számára azonban már ekkor is a legfontosabb kérdés a ’magyarmentő 
egység’ megteremtése volt. Ez a gondolat nála tehát nem az 1920-as évek antiszemita hul
lámában merült fel. De ekkor -  Adyhoz hasonlóan -  még úgy látta, hogy a magyarmentő 
egység létrehozásának egyik legfontosabb feltétele a hazai zsidóság és a magyarság égy 
nagy termékeny emberi közösségben való egyesítése’. Legyen -  mondja Szabó -  a hazai 
zsidóság a cement, amely egy új, termékeny közösségbe forrasztja Magyarország népeit, 
de ehhez a hazai zsidóságnak ’meg kell ölnie magában Jehovát, meg kell ölnie a törvényt, 
s meg kell ölnie az Ószövetség és a Talmud zsidóját’.87 Szabó Dezsőt azonban az 1918-as 
forradalom és az 1919-es kommün arról győzték meg, hogy ez az általa vizionált új ter
mékeny közösség soha nem jöhet létre, ugyanis pontosan a fordítottja történt annak, amit 
elvárt. Nevezetesen szerinte a hazai zsidóság ’hátba döfte az ártatlan országot’, s egy ’ádáz, 
immorális, vad zsidó imperializmust’ valósított meg.88 Mindebből Szabó azt a következ
tetést vonta le, hogy az összeolvadás minden realitást nélkülöző álom, színtiszta értelmi
ségi illúzió, következésképpen minden nemzet csak a maga faján keresztül szolgálhatja 
az emberiséget, azaz a magyarság számára minden Összekeveredés a zsidósággal a halált 
jelenti’, s ezért az egyetlen megoldás a ’teljes szétválás, az abszolút külön szervezkedés’.89

86 Lásd részletesen uo. 554-559. p.
87 Lásd erről Szabó Dezső: A magyar zsidóság organikus elhelyezkedése. Huszadik Század, 1914. 1. köt. 

340-347. p. A hazai ortodox zsidóság, nevezetesen Pfeiffer Izsák erre a felvetésre rendkívül ingerülten 
válaszolt, mondván, hogy Szabó felvetése nem más, mint öntudatlan antiszemitizmus, a régi ’egy akol, egy 
pásztor’ elv modern megfogalmazása. A zsidóság azonban nem akar meghalni, pontosan ellenkezőleg: 
élni szeretne, mégpedig lehetőleg zsidóként, s lehetőleg minél több jog birtokában. Szabó felvetésének 
a következménye -  mondja Pfeiffer -  csak ugyanaz lenne, mint ami a neológok és a kikeresztelkedők 
esetében történt, akik szerinte viharos gyorsasággal elveszítették a zsidóságukat, s úgy ’beletehénked- 
tek a magyarságba, a kereszténységbe, mintha ükapáik Szent István ispánjai lettek volna’. S végül pedig 
-  teszi fel a kérdést Pfeiffer -, honnan tudja Szabó Dezső, hogy a fajkeverés olyan nagyszerű dolog, s ki 
mondja meg, hogy a vér ’idegen erekben nem válik fajgyilkos méreggé’? Lásd Pfeiffer Izsák: A zsidóság 
problémája. Huszadik Század, 1914. 1. köt. 561-565. p.

88Lásd Szabó Dezső: Szózat és... Vázsonyi. A Cél, 1919. 213-214. p.
89 Lásd Szabó Dezső: Egységet! Virradat, 1921. jan. 1.1. p.; valamint Faj és irodalom. In uő: Panasz. Újabb 

tanulmányok. Budapest, 1923, Ferrum, 91-102. p.
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A népiek tehát a teljes szétválásnak, a külön útnak a gondolatát vették át Szabó Dezsőtől, 
s ezt a szétválást ki-ki a maga vérmérséklete szerint értelmezte, hol nyílt antiszemita érve
léssel és hangsúlyokkal, hol burkolt utalásokkal, hol antiszemita felhangoktól mentesen. 
Volt tehát a népiek között olyan, aki osztotta az 1920-as évek Szabó Dezsőjének heves és 
indulatos antiszemita nézeteit, nevezetesen, hogy a magyarságnak ki kell rekesztenie a ’faji 
alapon tudatosan építkező’ zsidóságot. S úgy látta, hogy a magyarságnak ezzel szemben 
ugyanolyan tudatos eszközökkel kell szervezkedni, mint ahogyan azt a zsidóság teszi, 
továbbá aláírták Szabó Dezső azon -  nyilvánvalóan túlzó -  mondását, miszerint ’a hal 
a vízben él, a tüdő oxigénnel táplálkozik, a magyar antiszemita’.90 Mások ezt a nyílt, ki
rekesztő antiszemitizmust elutasították, viszont egyetértettek Szabó Dezsőnek az 1930-as 
évek végén kifejtett nemzetvédelmi gondolatával, nevezetesen, hogy egy ’nép sorsát, élete 
őrhelyeit nem adhatja idegenek kezébe’, azaz a magyarság ’nem bízhatja magát egy másik, 
egy tőle idegen organizmusra, mert minden organizmus a maga törvényei és érdekei sze
rint próbálja meg irányítani életét’.91 Ebből a gondolatból ugyanis következhet -  de nem 
feltétlenül következik -  egy burkolt antiszemitizmus, nevezetesen, hogy a magyarságnak 
vissza kell szereznie az elvesztett gazdasági, hatalmi és irányító pozícióit. Némely népiek
nél valóban megfigyelhető ennek a burkolt antiszemitizmusnak ilyen vagy olyan formája, 
míg másoknál az így felfogott magyarságvédelemből nem következik automatikusan az 
antiszemitizmus valamilyen formája. De a két világháború közötti kiélezett helyzet miatt 
mindenfajta magyarságvédelembe -  mint ahogy az Németh László vagy Illyés esetében 
ténylegesen meg is történt -  belemagyarázható zsidóellenesség.

A népiek esetében az egyik végletet, nevezetesen a nyílt, leplezetlen antiszemita véle
ményt mindenképpen a csodálatos tehetségű költő, Erdélyi József, valamint a nála kevésbé 
tehetséges, de az 1930-as évek végén ugyancsak nagy hatású Sértő Kálmán képviselik. Erdé
lyi és Sértő tagadhatatlan zsidóellenes álláspontja részben a gazdagok iránti ellenszenvből, 
részben a liberális sajtó és sajtóirányítás iránti ellenérzésből alakult ki.92 „Ez az én népem: 
a munkás, a csendőr, a katona -  írja például Erdélyi önéletrajzában -  ő, az idegen, a zabáló, 
nyerészkedő zsidó az úr, őneki dolgoznak, őt őrzik.”93 S mindkettőjük naplója tele van ehhez 
hasonló kifakadásokkal, keserűséggel és váddal a gazdag zsidó tőkések és a liberális zsidó 
sajtó és sajtóirányítás képviselői ellen. Mindketten a zsidóságot olyan jelzőkkel illetik (hen
cegő zsidrák, kupec zsidó, piszkos zsidó, mádi beszivárgó, makkabeus rohamcsapat, zsidó 
bohóc, zsidó csürhe, zsidó firkász, üldöző mániában szenvedő ostoba faj gyermekei stb.), 
amelyek semmi kétséget nem hagynak antiszemita nézeteik felől. Továbbá mindkettőjüknél 
szerepet játszhatott a gyermekkori félelem az idegen, kaffános lengyel zsidóktól.94 Erdélyi 
1937. augusztus 2-án a Virradatban megjelentette Solymosi Eszter vére című versét, amelyet

90 Szabó Dezső: Antiszemitizmus. Virradat, 1921. jan. 21. 1. p.
91 Lásd Szabó Dezső: Az antijudaizmus bírálata. In uő: A z egész látóhatár... 501-532. p.
92 Erdélyi József: Fegyvertelen. Önéletrajz. Budapest, 1942, Turul, valamint Sértő Kálmán: Hírért megszen

vedtem. Versek, napló és elbeszélések. Budapest, 1996, Püski.
93Erdélyi: Fegyvertelen... I. m. 22. p.
94 Lásd például Erdélyi Komlószáraztó című versét. In Medvigy Endre szerk.: Magányos csillag. lm memó

riám Erdélyi József. Budapest, 2006, Nap Kiadó, 235-236. p.
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Fonóba induló lányok a Somogy megyei Potonyon (nm f)

Bary Józsefnek ajánlott.95 A vers egyfelől országos felháborodást váltott ki, s a másik oldalon 
-  ami Magyarországon ezzel mindig párhuzamosan együtt jár -  országos ünneplést hozott 
a költőnek.96 A versből nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a költő elfogadta-e 
a vérvádat, vagy pedig szerinte Solymosi Esztert „a vérengző bolondok” ölték meg. A szö
veg nem ad erre egyértelmű útmutatást, mindkét verzió mellett felhozhatók érvek. Erdélyi 
maga erősíti meg önéletrajzában, hogy a verset tudatosan írta ilyen homályos formában.97 
Azt viszont egyértelművé teszi a vers, hogy -  akármilyen indítékból is tették -  a gyilkosok 
zsidók voltak. S Erdélyi ebből az esetből általánosított, azt írta ugyanis, hogy

Minden kiontott ártatlan vér 
s minden magyar vér ami folyt, 
párolgott és virult belőle 
idegen trón, élősdi bolt.

95 A vers -  több más versen kívül (Vörös zászló, Ahasvér és a varázsfurulyás, Magyar út stb.), s teljesen ért
hetetlen okokból -  kimaradt a Medvigy Endre szerkesztette gyűjteményes kötetből (Fehér torony. Össze
gyűjtött versek. 1-2. köt. Budapest, 1993, Püski).

96 A vers fogadtatásához lásd Bálint György cikkét: Az „Erdélyi-ügy”. In uő: A toronyőr visszapillant. 2. köt. 
98-101. p. A vita teljes bibliográfiája a Botka-Vargha-féle bibliográfiában (Botka Ferenc -  Vargha Kál
mán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. 1905-1945. Személyi rész. 1. köt. Budapest, 1982, Aka
démiai Kiadó, 343-344. p.) található.

"L ásd Erdélyi: Fegyvertelen... I. m. 195. p.
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A költő Solymosi Eszter sorsában példát látott, s útmutatást a jövőre nézve:

Hajnalt festek a magyar égre 
és felkelő napot veled, 
hogy ne vesszen kárba a vérünk, 
s emléked, árva hajadon,
Solymosi Eszter árva népét 
ébressze bátran, szabadon!...

S az is az igazsághoz tartozik, hogy a vers megjelenése után Erdélyi megírja, s az Egyenlő
ségben publikálja Békítő című versét, de ez már nem változtatott a kialakult helyzeten.

Zsemle, kifle, da-da-da! -  
Mért is jöttem városba? 
kellett nekem tudomány?
Nem jobb lenne a tanyán?...

Irodalom, művészet, -  
ez a bánat elkésett.
Zsidók közt kell megélnem, 
meg kell velük békélnem.

Egy-két békülő gesztus után, a XX. század harmincas éveinek legvégén és a negyvenes évek 
elején Erdélyi azonban ott folytatta, ahol abbahagyta: újra a zsidók ellen fordult, s teljes 
mértékben osztotta a magyar szélsőjobboldal antiszemita vélekedését. Ügy látta ugyanis, 
hogy a magyarság és a zsidóság között élet-halál harc folyik, s ha a zsidóság győzedelmes
kedik, akkor egy új pogányság kora köszönt be Magyarországra. S a Magyar út című ver
sében arra biztatja az Egyedül vagyunk című lap -  különösebb biztatásra egyébként sem 
szoruló -  szélsőjobboldali olvasóit, hogy ’törjék meg ezt a belső ellenséget’.

Itt az előhad, a körülmetélt nép, 
magyarul ír és magyarul beszél, 
s elkövet mindent, hogy csak az ő vére 
s az ő felkentje lehessen vezér.

Ó, ez a nép rettentőbb a töröknél 
s a németnél, mert nem fegyverrel öl, 
de önzésével elveszi a lelket, 
a levegőt is más nemzetek elől.

Szabad, egyenlő testvér lett közöttünk, 
száz év alatt sárkány hatalma nőtt, 
legfőbb kincsünket: nyelvünket, lelkünket, 
fogva tartja, mint egy rabszolganőt.
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Hogy ezt a megtörést Erdélyi hogyan is gondolta, arról sem ekkor, sem a későbbiekben 
nem írt. Hacsak nem tekintjük megoldási javaslatnak azt, amit 1943 márciusában a Virradat
ban fogalmazott meg a szerinte leghaszontalanabb fákról, a madárcseresznyefákról, amelyet 
a népnyelv zsidócseresznyefának nevezett: „Érdemes lenne ezeket a haszontalan fákat mind 
egy szálig kivágatni, bár tűzifának is silányak; de legalább enyhíteni lehetne velük a tűzifaín
séget. A helyükbe pedig diófát kellene ültetni azonnal... Milyen szép is lenne a Duna-part 
végig diófával beültetve.”98 Erdélyi önéletrajzában leírja, hogy a magyar irodalom irányítói, 
akiket ő zsidó lélekvadászoknak és lélekkufároknak nevezett, szerinte azt kívánták a magyar 
íróktól, így tőle is, hogy a támogatásért cserébe tagadják meg, s támadják a magyar világot, 
de ne bántsák a ’zsidó fajt’.99 S Erdélyi 1943-ban azért lépett ki a Petőfi Társaságból, mert az 
egyesület nem akarta kizárni soraiból a zsidókat. „A tizenkét zsidó taghoz való szüntelen, kí
nos, aggodalmas alkalmazkodás -  írja egyik cikkében -  a tizenkét zsidót tizenkét sárkányfővé 
emeli, a többi keresztény magyar tagot pedig csúszó-mászó végtaggá alázza le.”100 S ekkorra 
szilárdul meg az a nézete is, hogy mindenkinek választania kell: vagy a jobboldalhoz, vagy 
pedig a -  zsidósággal többé-kevésbé azonos -  baloldalhoz csatlakozik. Ennek következtében 
sorra összeveszett -  Sértő Kálmánt kivéve -  népi barátaival, akik nem értettek vele egyet. 
„Vagy jobboldali valaki -  írja például Sinkának vagy baloldali. Ha jobboldali, akkor ne 
támadjon a baloldal, a zsidók hangján és eszközeivel ellenem; ha meg baloldali, tessék színt 
vallani.”101 Nemcsak Sinkát, de Illyést, Féját, Németh Lászlót is árulónak tartotta, akik szerin
te „jó pontokat szereznek a baloldalon. Mögöttük áll a zsidóság, és röhög a markába, hogy 
magyarok végzik el helyettük a munka dandárját: kiközösítve maguk közül, megbélyegezve 
egy nekik, zsidóknak nem tetsző írót.”102 Illyést egyik cikkében géppisztolyos, sereghajtó 
zsidó politruknak’,103 egy másikban ’zsidóarcú és zsidószellemű költőcskének’,104 József At
tilát ’félzsidónak’, aki szerinte ’Hatvány Bertalan komenciós költője, szocdemek üldözöttje, 
a Szép Szó című zsidó fajvédelmi revü kizsákmányolt szerkesztője’,105 Kovács Imrét a zsidók 
kiszolgálójának, ’baloldali népértőnek’,106 Veres Pétert pedig zagyva bolseviknek nevezte.107 
A népi írók egy nyilatkozatban élesen elhatárolódtak Erdélyitől: „Magatartását példának nem 
tekintjük, és sajnáljuk, hogy az utókor ítélőszéke előtt a mienknél komolyabb törvény alá kell 
esnie” -  írják a nyílt levél megfogalmazói. A nyilatkozatot többek között Féja, Sinka, Kádár 
Lajos, Veres Péter, Szabó Pál, Kodolányi és Németh László is aláírták.108 Erdélyi József írásait, 
verseit olvasva az embernek az a határozott érzése alakul ki, hogy ez a kétségkívül őszinte 
ember és nagy költő szinte semmit sem tudott a zsidóságról, bennük legfeljebb mohó uzso

98 Erdélyi József: Zsidócseresznyefák. Virradat, 1943. márc. 16. 5. p.
"Erdélyi: Fegyvertelen... I. m. 169. p.

100 Erdélyi József: Miért léptem ki a Petőfi Társaságból? Virradat, 1943. febr. 1. 5. p.
101 Erdélyi József: Sinka István, a „biharóper”, „élő központ”. Virradat, 1943. márc. 22. 2. p.
'“ Erdélyi József: Tolakodók. Virradat, 1943. ápr. 19. 5. p.
103 Erdélyi József: Végre. Virradat, 1943. máj. 17. 5. p.
104 Erdélyi József: Nem olvastam, -  olvastam. Virradat, 1942. dec. 7.2. p.
105 Erdélyi József: József Attila, mint trójai faló. Egyedül vagyunk, 1943. 3. sz. 7. p.
'“ Erdélyi József: Vád a népi irodalom ellen. Válasz Kovács Imre cikkére. Új Magyarság, 1943. nov. 20. 

7.p.
107 Uo.
108 A népi írók Erdélyi József támadásairól. Esti Magyarország 1943. ápr. 10. 6. p.
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rásokat, vagy pedig holmi -  eléggé dölyfös és fukar -  honoráriumfizetőket látott, s világukat 
csak ezen az eléggé homályos szemüvegen keresztül figyelte, ha egyáltalán bármit is képes 
volt meglátni. Ettől a rögeszméjévé váló antiszemitizmustól -  hasonlóan nyelvészeti hóbort
jaihoz -  a költő nem tudott megszabadulni.109 Erdélyi antiszemitizmusát gyemekkori élmé
nyei is táplálhatták, s egészen bizonyosan személyes sérelmek is érték, mikor még a baloldali 
lapoknak dolgozott.110 „Ők azt hitték -  írja például önéletrajzában hogy örökre legyőztek, 
pedig csak húsz évig tűrtem gazságaikat. Azt írják, hogy én pogromra uszítottam, pedig csak 
az ártatlanul omló magyar vért akartam megvédelmezni. És ezt akkor is megteszem, ha ez 
előttük tilos. Különösen őelőttük, akik Adyból és belőlem lopták minden tudásukat, belőlünk 
lopták a lírát, belőlünk élnek és a mi vérünkből gyűjtik aranyaikat.” Bizonyosan állíthatjuk, 
hogy ezt a nagyszerű költőt elvakították ezek a személyes sérelmek, s mondandójának sú
lyával, továbbá a környezettel, ahol elhangzottak ezek a súlyos szavak, egészen bizonyosan 
nem volt tisztában, ami egyébként nem menti fel a felelősség alól. Ő maga másképp ítélte 
meg a saját szerepét a népi mozgalmon belül. Úgy tartotta ugyanis, hogy ő volt az irányzat 
elindítója, s társai árulták el az eredeti népi gondolatot, nevezetesen forradalmi dózsásko- 
dó’ szociográfiába és falukutatásba menekültek, de csak a keresztény világi, egyházi és álla
mi nagybirtokot támadták, miközben mélyen hallgattak a zsidó bűnökről -  mint mondja -, 
a sarkadi zsidó cukor- és a makói zsidó hagymagyarmatról’.

Sértő Kálmánt -  akit Hatvány Lajos fedezett fel a magyar irodalom számára, s rendsze
resen anyagilag is támogatta -  ugyanez a vak és ostoba írói attitűd jellemzi. A költő 1938 
májusában találkozott egy földijével, aki az Összetartást és a Virradatot árulta, s megtetszett 
neki, hogy ezek az orgánumok nem ’üzletet csinálnak, hanem a korszellem terjesztői’.111 
S a következő heti Összetartásban megjelentette Köpönyegfordítás című írását, amelyben 
bejelentette, hogy mindörökre otthagyja a baloldalt és a zsidókat, s ’katonás, kemény lép
tekkel’ átmasírozik a szélsőjobboldalra, egyenesen Szálasi Ferenc pártjába.112 Ettől kezdve 
az Összetartás egyik zsidószakértő publicistája lett, írásainak nagy része ugyanis erről a té
máról szólt.113 Ezen írások nagy része személyes sérelmekről számol be, s olyan jelzőkkel 
illeti a hazai zsidóságot, mint azt a fentiekben Erdélyi kapcsán már idéztük.114 „Nem tetszik

109 Hogy valódi rögeszméről van szó, ezzel ő is pontosan tisztában volt, s ezt maga is megírta egyik versében 
(Mánia). A nyelvészeti -  irodalomként olvasva egyébként gyönyörű -  rögeszméihez lásd Erdélyi József: 
Árdeli szép hold. Egy költő gondolatai a magyar nyelvről. Budapest, 1939, Magyar Élet (Új, bővített ki
adása: Budapest, 2005, Magyar Ház).

110 Gyermekkori emlékeiről lásd A harmadik fiú ... I.m . passim.
111 Sértő Kálmán: Riport a rikkanccsal. Összetartás, 1938. máj. 15. 9. p. A történet leírását lásd Gellért Vil

mos: Sértő Kálmán élete. Regényes életrajz. Budapest, 1941, Könyv- és Lapkiadó Részvénytársaság, 126- 
129. p.

112 Sértő Kálmán: Köpönyegfordítás. Összetartás, 1938. jún. 5. 8. p.
113 Sértő 1938 júniusától folyamatosan írta ezeket a cikkeket az Összetartásba és más nyilas lapokba. Ezeket 

az írásokat az irodalomtörténeti bibliográfiák nem tartalmazzák, s -  sajnálatosan -  Medvigy Endre sem 
tesz róluk említést az általa szerkesztett gyűjteményes kötet utószavában. A Talpassy Tibor által írt ver
zió (Eltévedt garabonciás. Jelenkor, 1966. 266-273. p.), miszerint a költő élete végén kiábrándult volna 
a nemzetiszocializmusból, nem több mint legenda. Lásd erről Sértő végrendeletének (facsimilében is 
közölt) szövegét (Gellért: Sértő Kálmán élete... 273-279. p.). Ebben Sértő maga rendelkezett arról, hogy 
verseinek kiadási joga a nyilaskeresztes pártot illetik, s azokat csak és kizárólag Fiala Ferenc adhatja ki.

114 Lásd például Sértő Kálmán: Zsidóújságok halálára. Összetartás, 1938. nov. 27. 5. p.
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A Gyöngyösbokréta Budapesten. 1934 (mnm tf)

a zsidóságnak -  írja például egyik cikkében hogy egy mennydörgő vezényszóra egyesülni 
fognak a szélsőjobboldali pártok életet élni akaró tömegei. Nem tetszik a zsidóságnak, hogy 
magyar színésznek akarunk tapsolni, magyar írótól akarunk olvasni, magyar kereskedőt 
akarunk látni a pult mögött, keresztény korcsmába akarunk menni kétdecizni, keresztény 
államot, dolgozók jóvoltát és s a többi »szamárságokat« akarunk. Mindez nem tetszik a zsi
dóságnak. .. Pedig roppant érdekes! Például nekem tetszik. Nagy lesz a tábor! Kitartás.”115 
S nála is ugyanaz a honoráriumféltő irigység jelenik meg, mint Erdélyinél:

Megírnék egy koszos slágert 
Pestünk hasra esne,
Pénz repülne, mint a madár, 
A fészekzsebembe...
[...]
De mivel, hogy keresztvizet 
Szórtak a fejemre,
Koldus leszek országomban 
Egész életemre.
(Színigazság)

115 Sértő Kálmán: Egyesülés felé. Összetartás, 1938. aug. 7. 2. p.
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Sinka István zsidószemlélete részben más alapokon nyugodott, mint Erdélyi Józsefé és 
Sértő Kálmáné. Ezt a gondolkodásmódot szociális felháborodottságból származó, érzületi 
antiszemitizmusnak lehet nevezni. Sinka István a hazai zsidóságot idegennek érző, érzületi 
antiszemitizmusa talán egy kicsit segít megmagyarázni a népiek zsidószemléletét. Sinka 
legfőbb céljának azt tartotta, hogy -  saját szavaival -  vádat mondjon az úri Magyarország 
ellen az elnyomott magyar parasztság nevében. Az ő szemléletében az úri Magyarország
hoz ugyanúgy hozzátartoztak a gyerekként, majd bojtárként megismert zsidó bérlők, mint 
a magyar földbirtokosok és a magyar dzsentri. Önéletrajzában a valósághoz hűen és pon
tosan leírta, amit a zsidó bérlők esetében tapasztalt. A falu és a tanya népe -  ha tetszik 
a ’megnyomorítottak és megszomorítottak’ számára a zsidó földbérlők ugyanis ugyanolyan 
urak voltak, mint a régi földesuraik és gazdáik: kemények, kegyetlenek és kizsákmányolok. 
Sinka úgy látta, hogy ezek az új urak mindenben a régiekhez akartak hasonlítani, tehát 
rögvest átalakultak, amikor úri pozícióba kerültek, s ugyanúgy nem vették emberszám
ba a cselédeket, mint amazok, ütötték, verték őket, ha úgy tartotta kedvük.116 Csakhogy 
a cselédek az idegenektől -  pontosabban az általuk idegeneknek tartottaktól -  kapott ve
rést kevésbé tűrték, mint régi uraiktól, s nem értheti meg a népiek zsidószemléletét az, aki 
ezt a nyilvánvaló különbséget nem képes -  akár egyetért vele, akár nem -  felfogni. „Érde
kes -  írja -, ezek a huncutkanyíratók, mindig azután lettek harapósak, mikor már meg- 
tollasodtak. Addig olyanok voltak, mint a mézre szállott legyek: duruzsolók, fájdalmasan 
együttérzők és könyörgők. Magyar szívre, lovagiasságra és meghatottságra pályáztak. Elő
ször csak sírtak és fütyülőztek, aztán egyenrangúak lettek, utána elsajátították a mi rossz 
uraink tulajdonságait, s minket uradalmi cselédeket csak olyan jöttment páriáknak néz
tek. Ez volt az ő vér és verejték nélküli honfoglalásuk.”117 S ha már birtokon belül voltak, 
ugyanúgy szidták ’büdös hótt anyánk istenit’, mint a régi földesurak. Ez tehát az érzelmi 
alapja annak a végső értékelésnek, ami Sinka vallomásai első kötetének végén található. 
Sinka itt ugyanis azt fejtegeti, hogy a régi uralkodó osztály -  ahogy ő nevezi -, ’a magyar 
Fáraók’ döbbenetes rövidlátása miatt Magyarországon a zsidóknak „termett a föld, nekik 
húzott az ökör, nekik szaporodott a nyáj, s nekik izzadt és görnyedt a pórnép”.118 S a zsidók 
összeköttetéseik, valamint ’hangtalanul, ügyesen, szerelmesen’ munkálkodó Észtereik ré
vén kisajátították az országot, s ’kimártogatják előlünk a zsírt, és felszippantják a mézet’. 
S ehhez még egy olyan hatalmi arrogancia is társult, amely elviselhetetlen volt a magyar 
parasztság, így Sinka számára is. „Én is úr vagyok, hé! -  idézi Sinka egyik zsidó bérlőjét.
-  Ezt vedd tudomásul. Úr! -  És az is volt -  az inggomb, a szivar, a kesztyű és a cipő ér
telmében. Akik hallották néha ordítani, azok tudhatják.”119 Sinka számára az urbánusok, 
a ’pallérozottak’ mindig is idegenek maradtak, bár ez a szemlélet varázslatos verseiben
-  a Denevérek honfoglalását és a Pásztoréneket kivéve -  alig-alig jelenik meg.120 A Dene

116 Lásd például Sinka leírását Makszi úrról. Fekete bojtár vallomásai. 1. köt. Budapest, 1942, Magyar Élet, 
174. p.

117 Uo. 214. p.
118 Uo. 244. p.
119 Uo. 245. p.
120 Sinka István: Denevérek honfoglalása. Budapest, 1941, Bolyai Akadémia. Ez az elbeszélő költemény -  

sajnálatosan és érthetetlenül -  kimaradt a Medvigy Endre szerkesztette összegyűjtött versek köteteiből 
(Nagy utakról hazatérve. Összegyűjtött versek. 1-2. köt. Budapest, 1993, Püski). Lásd még Sinka István:
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vérek honfoglalása című elbeszélő költemény a békakirály, a denevérek, illetve a sasok és 
a galambok küzdelméről szól, arról, hogy a denevérek hogyan foglalták el a magyar Par
nasszust a galamboktól, mindez erőteljes antiszemita hangsúlyokkal. A Pásztorénekben 
pedig, amelyben keserű életét meséli el, leírja konfliktusát zsidó bérlőjével:

Húzta kesztyűjét és hencegett.
Azt mondta szájbiggyesztve,
hogy ki vagyok én... ő elveret
csendőrökkel... és a faluba,
hol az igazságot teszik,
majd elküld daráltan egy mázsa árpát.

Csak mosolyogtam, hogy nem lehet, 
hisz szép a törvényünk fehérsége, 
s ez az ország mégis csak hű 
és mégis magyar.
Ö nevetett és mondta vihogva, 
hogy futhatok én le a földről 
rongyos népem álmaival: 
a föld haszna és a juhok haszna

az övé úgyis és a fiaié.
Mit érek tehát vele, 
ha hófehér törvényünk mellett 
horpaszom éhség apassza.
Különben kiről csüng a rongy: 
ha angyal öleli is lelkét, 
a világ előtt úgyis bolond.

Sinka szemében tehát sokszor jelent meg az alul-fölül ellentéte a magyar-zsidó, magyar
német képében. Nyomorúságos gyermekkorának tapasztalatait tévesen általánosítva úgy 
érezte, hogy a szegény magyar népnek, a ’rongyos, elhagyott nép vádoló fiainak’ addig nem 
változik meg a sorsa, amíg a zsidó és idegen majorok világa el nem tűnik örökre’. Igaz, töb
bi veséből világosan kiderül, hogy a grófi birtokokon sem volt jobb a helyzet -  mint írta -: 
egyik kutya volt, a másik meg eb...’

Más alapokon nyugodott Németh László, Illyés Gyula és Veres Péter zsidószemlélete, 
mint a fentiekben elemzett népi költőké. Velük kapcsolatban a szakirodalomban és még in
kább a publicisztikában gyakran felmerül az antiszemitizmus vádja. Ez azonban -  e sorba 
tartozik még Erdei Ferenc, Darvas József, Gulyás Pál, Kovács Imre, Szabó Pál és Szabó Zol
tán is -  véleményem szerint megalapozatlan vád. A felsoroltak -  ha egyáltalán foglalkoz-

Irodalmi egység 1941-ben című cikkét. In uő: Kadocsa, merre vagy? Összegyűjtött elbeszélések, újságcik
kek, sajtónyilatkozatok. Budapest, 1997, Püski, 429-432. p.
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tak a kérdéssel -  mindig is tiltakoztak az antiszemitizmus vádja ellen, elutasítva maguktól
-  Németh László kifejezésével -  „a rosszhiszemű izgatást és a rosszhiszemű védekezést”.

Az író a két világháború között azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a zsidókérdés 
egyike (de csak egyike!) a magyarság sorskérdéseinek, amelyet a liberális korszak politikai 
elitje hazug módon rendezett. Németh a hazai zsidóság nagy részét nem vallási felekezetnek, 
hanem -  nem biológiai értelemben -  fajnak, népnek, etnikumnak tekintette, azaz magától 
értetődőnek tartotta, hogy létezik külön zsidó sorsközösség. A Debreceni kátéban például 
arra a kérdésre, hogy vajon a faji gondolatra kell-e felesküdnünk, a következő választ adja: 
„Ha a faj embertani fogalom: nem. Ha erkölcsi: igen. A népet többnyire tökéletlenül fedő 
élettani változat: nem lehet eszmény; a nép sorsához illő magatartás: igen. A magyarság 
új életre lobbanását kívánjuk egy sorsához méltó magatartású »új nemes«-ségben.” 121 Né
meth Szabó Dezsőt is a különálló magyar és zsidó sors felismeréséért és tudatosításáért 
becsülte, noha a Szabó Dezső-féle faji megalapozást elutasította magától, s Szabó harsány 
stílusát sem szenvedhette.122 Pap Károlyban is elsősorban azt tisztelte, hogy volt bátorsága 
bevallani, hogy a zsidó sors és múlt erősebb, mint szándék, nyelv és vonzalom’, továbbá, 
hogy ezt a lehető legerősebb tradíciót nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni vagy 
kijátszani.123 Németh tehát a zsidó asszimiláció sikerességét egyértelműen megkérdőjelezte, 
s a felemásra sikeredett asszimiláció után is a zsidó sorsközösség folyamatos meglétét hir
dette. Ez az állítás sokakból olyan fokú ingerültséget váltott ki, hogy pusztán ezen állítások 
miatt az írót antiszemita gondolkodónak kiáltották ki. A külön zsidó sors eszméjét ugyanis 
aligha lehet antiszemita gondolatnak tekinteni anélkül, hogy ezzel egyidejűleg az ortodo
xokat és a cionistákat is ne nyilvánítanánk en bloc antiszemitának. Ugyanakkor kétségte
len -  s ez részben magyarázat az indulatokra - , hogy Németh László a magyar neológia és 
a menekülő perem önképének elevenjére tapintott, ugyanis ideológiai konstrukcióik lénye
gi elemeit kérdőjelezte meg. A külön zsidó sors eszméjének hirdetése kétségkívül vezethet 
antiszemita nézetekhez is. De Németh László esetében nem erről van szó.

Németh az 1930-as években hiányolta a tárgyilagosságot a magyar írók és gondolkodók 
két típusánál, azoknál nevezetesen, akiket -  közelebbről meg nem nevezve ezt a csoportot
-  alakoskodóknak és hazudozóknak mondott, s azoknál, akiket szerinte egy ’talmud-hecces 
zsidógyűlölet’ kerített hatalmukba. De nem volt jobb véleménye -  Pap Károlyt és néhány 
társát kivéve -  kora zsidó vagy zsidó származású íróiról sem, akik szerinte fejüket a ho
mokba dugták, s a problémát nem létezővé nyilvánították, nem zsidó kortársaiktól pedig 
azt kívánták, ’hazudjanak selyemkendőt a szemükre’. Az is felháborította, hogy a zsidó vagy 
zsidó származású írók többsége egymás között beszélhetett arról, ki a zsidó, mi a zsidó, de 
ha ezt más is megtette, azt automatikusan zsidógyűlölőnek kiáltották ki, azaz a kérdés leg
ártatlanabb felvetését is antiszemitizmusnak minősítették.124 Ez az a probléma, amiről Illyés 
A nagy kérdés című epigrammájában így ír:

121 Németh László: Debreceni káté. In uő: A minőség forradalma. 4. köt. Budapest, 1943, Magyar Élet, 11. p.
122 Németh Szabó Dezső-képéhez lásd Szabó Dezső (1928). In Németh László: Készülődés. A Tanú előtt.

1. köt. Budapest, 1941, Magyar Élet, 259-274. p., és Németh László: Védőbeszéd Szabó Dezső mellett.
In uő: A minőség forradalma... I. m. 5. köt. 210-212. p.

123 Két nép. In Pap Károly: Zsidó sebek és bűnök és más publicisztikák. Budapest, 2000, Múlt és Jövő, 91. p.
124 Németh: Ember és szerep. Kecskemét, 1934, Tanú, 112. p. Ehhez a problémához lásd még Ignotus, vala

mint Költő és mecénás című tanulmányait. In Németh László: Készülődés... I. m. 350-368. p.
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Pusztul a nép -  kezdem. Hangom elakadt. -  A magyarság...
Mit? Magyarok? -  hangzott. -  Csönd, te zsidógyűlülő!
Pusztul a nép... -  Halgass! Ne beszélj itt másról! A kérdés
Egy volt és leszen is: antiszemita vagy-é?125

Ezt az érzékeny reagálást és attitűdöt nemcsak Illyés, Németh is túlzásnak érezte.
Németh László a maga zsidószemléletét két állásponttal szemben fejtette ki. Az egyik a m a
gyar -  az asszimilációt elvben és gyakorlatban is elutasító, de belülről megosztott -  anti
szemita, fajvédő és nemzetiszocialista nézetrendszer, a másik a zsidó-magyar neológia ál
láspontja, amelyet Németh ’langyos, felekezeti-nemzeti-demokrata’ felfogásnak nevezett, 
s amelyet szerinte az újabb eszmék lassan, de biztosan felőrölnek. Pap Károly Zsidó sebek 
és bűnök című esszéjében a zsidókérdés három meghaladási lehetőségét vázolta fel (asz- 
szimiláció, kommunizmus, cionizmus), de mindhármat erkölcstelennek és járhatatlannak 
tartotta. Ezekkel szemben a hazai zsidóság számára a nemzetiségi-kisebbségi sorsot és utat 
ajánlotta, amely így megvalósíthatta volna a szétszóródott és mégis összetartozó zsidó nép 
egységét, s egyben újrarendezte volna viszonyát a befogadó népekkel. Hogyan vélekedett 
Németh a Pap Károly által felvetett lehetőségekről? Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, 
hogy sokkal toleránsabban és megértőbben, mint Pap Károly maga. Az elsőről, tehát az 
asszimilációról ugyanis azt állapította meg, hogy bármennyire erős a zsidó sorsközösség, 
annyira nem lehet erős, hogy megakadályozzon mindenfajta átállást, kilépést, dezertálást, 
átáramlást: „A magyarságból a románságba átsodródni -  kérdi -  nem erkölcstelenség, 
a zsidó sorsközösségből kilépni az?”126 Németh ugyan nem hitt a zsidóság tömeges asszimi
lációjában, hiszen véleménye szerint minden igazi asszimiláció magas erkölcsi és intellek
tuális erőfeszítést igényel, így ezeket a követelményeket csak a magasan képzett értelmiség 
és a középosztály egy része tudja teljesíteni, de az egyéni asszimiláció megakadályozását 
-  mindkét oldalról -  túlzásnak és barbárságnak tartotta. Egyedül a zsidó forradalmiságról 
mondottakkal értett maradéktalanul egyet Pappal. Ő is úgy látta ugyanis, hogy egy nép 
forradalmának alapvetően hasonlítani kell magára a népre, forradalmában magára kell is
mernie, nem adhatja ki azt albérletbe, „különben -  mint mondja -, mi haszna lehet belő
le a népnek”.127 Németh úgy látta -  Pap Károly fejtegetéseire támaszkodva -, hogy a zsidó 
forradalmak alapvetően különböznek az európai forradalmaktól: „Ha a zsidóság ösztöne: 
a kiszabadulás, a közös föld, közös ég, a jahvei államtalanság; Nyugat ösztöne: a magasabb 
tagoltság, a képességhierarchia, az államalkotás. Nyugatnak is szüksége van romelhordó 
viharokra, de nincs szüksége erre a rabszolgaösztönre, mely Nyugat építményeiben is az 
ősi Egyiptom ellen lázad. Európa görög-latin mű, s a görög-latin géniuszt Javhe gyökeré
ben pusztítja el. Marx lényegében Jahve embere. Ami ellen mi az ő forradalmában berzen
kedünk, nem a szükséges rombolás, hanem az államteremtő európaiság hiánya. Hiányzik 
belőle a görög erjesztő: a szervező minőség.”128 Az Oroszországban megvalósult kommu
nizmust Németh alapvetően zsidó-bizánci frigyként határozta meg, amely Magyarországra

125 Illyés Gyula: Összegyűjtött versei. 1. köt. Budapest, 1993, Szépirodalmi Könyvkiadó, 322. p.
126 Németh: Két nép... I. m. 93. p.
127 Uo. 94. p.
128 Uo.
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nézve életveszélyes, hiszen kiragadná a magyarságot a nyugati kultúrából, s menthetetle
nül keleti néppé tenné.

A cionista nézeteket viszont nem ítélte meg olyan szigorúan, mint Pap. Nem értette 
ugyanis, miért ne lehetne a zsidóságnak saját hazája. „A zsidó nép -  mint írja -  születési 
betegsége (betegség, melynek Jézust köszönhetjük) az istenné emelt államellenesség. Pap 
Károly, a prófétahajlamú ember félti ezt a betegséget; a zsidó állam azonban, reméljük, meg
gyógyítja. A cionizmus a zsidóság csonkaságát szünteti meg: a kalmár és az írástudó mellé 
visszaállítja a földművest és az államférfit.” Németh tehát ebben az írásában -  minden más 
tanulmányánál világosabban és egyértelműbben -  fogalmazta meg saját álláspontját: az ak
kori elkenésnél és sunyiságnál’ minden kivezető utat erkölcsösebbnek látott, az asszimilá
ciót, a forradalmiságot, a cionizmust és a Pap által preferált nemzeti-kisebbségi létet is. Az 
asszimilációt, igaz, nem az egész közösségre, hanem csak egy -  elsősorban értelmiségi és 
középosztályi -  kisebbségre nézve nemcsak hogy járhatónak, hanem kívánatosnak is tar
totta. A zsidó forradalmiságot, bár etikusabbnak vélte a neológ álláspontnál, Magyarország 
számára veszélyes útnak gondolta. A cionizmust pedig mindazok számára tartotta kiútnak, 
akik nem kívánták a diaszpóralétet tovább fenntartani, s akik hittek egy ilyen megoldás le
hetőségében. Végül elfogadta a Pap Károly által vizionált nemzetiségi státust is.

S itt érkezünk el a Kisebbségben kérdésfelvetéséhez. Németh ugyanis már ebben a ta
nulmányában világosan kifejtette, hogy -  a kommunizmust kivéve -  ezek a zsidó utak és 
törekvések jól megférnek a magyar nemzeti aspirációkkal. S mindaddig nem veszélyeztetik 
az alapvető nemzeti célokat, ameddig a magyar-asszimiláns, illetve a magyar-idegen nem
zetiség arány egyensúlyban marad, s nem bomlik meg menthetetlenül. S ami ennél sokkal 
fontosabb, Németh meg volt arról győződve, hogy nem szerencsés, ha a magyar kultúra irá
nyító posztjait nagyrészt asszimilánsok foglalják el.129 A problémát szerinte éppen az okozta, 
hogy ez a kívánatos egyensúly a kiegyezés után végzetesen megbomlott, s Magyarországból 
szerinte a jövevények részvénytársasága lett. S amikor a Monarchia építménye összeomlott 
-  mondja önkritikusan -, mi a jövevényeket, s közöttük is elsősorban a hazai „zsidót tet
tük meg összeomlásunkért bűnbakul”.130 Sőt Németh még ezen is túlmegy, amikor felismeri 
a diaszpórazsidóság, valamint a Trianon következményeképpen előállt diaszpóramagyarság 
sorsa közötti lényegi azonosságokat és hasonlóságokat.131

Németh László A magyar élet antinómiái című írásábanban -  más szempontból meg
közelítve a kérdést -  ugyanerre a következtetésre jutott.132 A tanulmányban -  alapvetően 
Szekfű Gyula gondolatmenetét követve -  abból indult ki, hogy a magyar nemesség a kapi
talizmusba nem tudott szervesen belenőni, hanem azt kiadta albérletbe a beözönlő zsidó 
bevándorlóknak, így az okokat is ugyanabban látja, mint Szekfű, tudniillik a magyar ’élet- 
képtelenségben és hitványságban’, s nem holmi zsidó faji tulajdonságokban. Csupán érzelmi 
elfogultságáért s túlzott tárgyilagosságáért rója meg Szekfűt, mert szerinte a történészpro
fesszor nem tudott a zsidósággal mint küzdővel és élni akaróval kellőképpen együtt érezni,

129 Lásd erről Németh László levele Fülep Lajoshoz. 1934. jún. 15. In Németh Ágnes szerk.: Németh László 
élete levelekben. Budapest, 1993, Magvető -  Szépirodalmi Könyvkiadó, 190. p.

130 Németh: Két nép... I. m. 96. p.
131 Uo. 95-99. p.
132 Németh László: A magyar élet antinómiái. In uő: A minőség forradalma... I. m. 4. köt. 50-79. p.
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azaz érzéketlen volt a sajátos zsidó problémák iránt. Németh tehát szintén inkább a férj, azaz 
a magyarság ’pipogyaságában, mintsem az asszony ’hisztérikusságábarí kereste az okokat. 
Ez indította el azután Németh szerint azt a folyamatot, amelynek a végén a hazai zsidóság 
úgy jelent meg, mint a hazai munkásság és a magyar irodalom munkaadója, 1918-ban pedig 
mint -  a magyar népet még a régi törzsökös nemességnél is kevésbé értő -  új nemesség. Az 
összeomlás után pedig a kitörő ’nagyidai antiszemitizmus’ nemcsak hogy nem tudta meg
törni a zsidóság kialakult túlságos hatalmát, hanem azt érte el, hogy gumibotos, erőszakos 
és barbár módszerei láttán a hazai zsidóság joggal érezhette magát még erkölcsi fölényben 
is.133 S itt fogalmazza meg először Németh azt a -  második szárszói beszédben részleteseb
ben is kifejtett -  gondolatot, miszerint a zsidóság engesztelhetetlenebb része ezen ostoba 
és kártékony módszerek miatt bosszút esküdött, revánsvágy fűti, s valamilyen -  liberális, 
kommunista vagy humanista jelszavak jegyében -  a jövőben vissza fog fizetni a megaláz
tatásért. A rendezetlen szimbiózis miatt bekövetkező polgárháború -  írja -  szükségszerűen 
ki fog törni, hacsak a két nép józanabbjai nem találnak ki valamit a viszony rendezésére. 
S ebben a rendezésben Németh magára a közvetítő szerepét osztotta. Ebből a gondolatme
netből világosan látszik, hogy Németh nem az együttélés megrontásán, hanem normális 
mederbe terelésén munkálkodott.

Németh szerint a legfontosabb -  s ebben már ellentmondott Szekfűnek -  a hazai kapi
talizmus és a zsidóság szétválasztása, s ő az egyiknek (kapitalizmus) legszívesebben hadat 
üzenne, míg a másikkal (zsidóság) békét kötne. E lelki békét szerinte új alapokra kell he
lyezni, amelynek lényege a határok lezárása az új bevándorlók előtt, a disszimilálódó zsi
dóság számára a kivándorlás elősegítése, illetve a nemzetiségi státus lehetővé tétele, az itt 
maradó nacionalista zsidóság lemondása a revánsról, a kapitalizmus felszámolására vállal
kozó zsidóság előtt pedig -  közelebbről meg nem határozott módon -  a pályák és a szívek 
megnyitása. Ez utóbbi aligha jelentett mást, mint a Németh által megfogalmazott célokkal 
egyetértő és asszimilálódni vágyó zsidók teljes befogadását. Németh válasza tehát elég vi
lágos: aki menni akar, az mehessen; aki zsidóként akar itt maradni, az maradhasson (csu
pán birtokában lévő bankjait, bányáit, gyárait fogják államosítani); aki szocialistává válik, 
s asszimilálódni akar, azt ne akadályozza se a magyar, se pedig a zsidó társadalom. Németh 
felsorolásából két kategória, nevezetesen a kettős identitásúak, továbbá a nem szocialista 
asszimilánsok típusa hiányzik. Ezt a kissé hiányos, de azért alapvetően helytálló alternatíva
sort azonban nagyban lerontja a tanulmánya végén, ahol újabb feltételeket szab (a magyar 
zsidóság belső forradalma s szigorú önkritika), s a lehetőségeket -  logikailag teljesen ért
hetetlen s a fent mondottakból nem következő módon -  tovább szűkíti (Jeruzsálem vagy 
Magyarország, az apák vagy a befogadók).134

Németh 1939-ben, Farkas Gyula könyvének megjelenése alkalmából -  s Szekfű Gyu
la határozott felszólítására -  egy újabb nagyobb tanulmányt írt az asszimiláció és a disz- 
szimiláció problémáiról, Kisebbségben címmel.135 Németh -  lényegében szubjektív magyar

133 Németh: A magyar élet antinómiái... I. m. 63. p.
134 Uo. 68. p.
135 Szekfű ezt a felszólítást Farkas Gyula Az asszimiláció kora című könyvének recenziójában tette. A történet

író Némethen kívül Ravasz Lászlót, Babits Mihályt, Horváth Jánost és Bethlen Istvánt is hozzászólásra kér
te. Lásd Németh László: Kisebbségben. In uő: Kisebbségben. 1-4. köt. Budapest, 1940, Magyar Élet, 13. p.
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irodalomtörténeti, s hangsúlyozottan nem jogi és közgazdasági fejtegetésekre alapozott
-  esszéjében Ady nyomán arra a kérdésre kereste a választ, hogy mikor és hogyan veszett 
el a magyar a magyarban, hogyan került a magyar szellem kisebbségbe a saját országában. 
Már a kérdésfeltevés sem olyan világos, mint a Pap Károly művéről írt recenzióban, s mivel 
írásának műfaja az esszé és az impresszionisztikus történeti tanulmány sajátos keveréke, 
válaszai még kevésbé azok.136 Ebben az „utópiából visszavetített ideamúltat” teremtő írásá
ban (Sándor Iván találó kifejezése) Németh alapvetően elutasítja Farkas Gyula koncepcióját, 
nevezetesen, hogy minden baj okozói az asszimilánsok, azonban kérdésfeltevése, gondolat
menete mégis sokban követi Farkasét. Módszere tehát ebben az esetben is ugyanaz, mint 
a Szekfű-tanulmányban volt. Itt sincs szó önálló kutatásról vagy gondolatmenetről, sokkal 
inkább laza reflexiókról az áttanulmányozott könyvek kapcsán. Ez a metódus nagymérték
ben beszűkítette Németh lehetőségeit. A romlás idejét firtató kérdésre Németh azt a választ 
adja, hogy nem a századfordulótól, ahogy ő gondolta korábban, s nem is a kiegyezés idejé
től, ahogy Szekfű állította a Három nemzedékben, hanem már jóval előbb, tulajdonképpen 
a modern kor kezdeteitől, tehát Bessenyeitől kezdve a magyar szellem „súlyos fejlődészava
rokkal küzdött. Hatvanhétre pedig a magyar szellem annyira felőrölte magát, hogy az asz- 
szimilánsok csak beköltöztek az ürességbe.”137 Az ő -  nem eléggé szerencsésen megválasz
tott -  terminológiájában, a mélymagyarokat háttérbe szorították a hígmagyarok, s ehhez 
a felületes magyar kultúrához már könnyen alkalmazkodtak a jöttmagyarok. Bár Németh 
ezeken a kifejezéseken alapvetően alkatot és nem származást értett, ezek a szavak rendkí
vül szerencsétlenek és félreérthetők. Igaza van azonban Bibó Istvánnak, amikor azt állítja, 
hogy a valóban nem szerencsésen kiválasztott fogalmak mögött megbúvó kontraszelekció 
ugyanakkor Magyarországon valós történeti folyamat volt. Következésképpen -  folytatja 
gondolatmenetét Németh -  az 1867-es év már egy megtört nemzetet talált, s a kiegyezés 
még tovább súlyosbította bajt, a magyar nemzet sorsát ugyanis végzetesen egy beteg, hal
dokló birodalomhoz kötötte.138

Azért is elhibázott a választott terminológia, mert a használt kifejezések nem értéksem
legesek -  s ami még nagyobb baj a származási szempont kizárólagosságára utalhatnak, 
jóllehet Németh pontosan ezt kérdőjelezte meg Farkas munkájában. Némethnél ugyanis 
ezek a meghatározások -  mint már említettük -  elsősorban alkatokra, s nem származási 
különbségekre vonatkoznak, ezért kaphat néhány német és zsidó származású író (Toldy- 
Schedel, Bánóczi József, Sárközi stb.) nagyon jó osztályzatot Némethtől. A mélymagyar tehát 
alkati, szellemi kategória, következésképpen mélymagyar lehet nem törzsökös magyar is. 
Más kérdés azonban, hogy mennyi ezeknek a terminusoknak a magyarázó ereje, s haszná
latuk nem inkább elfedi, mintsem megvilágítaná a valós történeti folyamatot.

Az igazi kérdés az, megváltoztatta-e Németh a zsidósággal kapcsolatos szemléletét az 
1930-as évek közepe után? Azt mondhatjuk, hogy az esszé lényegében ugyanazt mondja
-  igaz túlságosan is követve Farkas gondolatmenetét, s talán ez kelti a gyökeres váltás lát
szatát - , mint az eddig elemzett írások. Németh szerint a zsidó és magyar sors egymástól

136 Németh László, bár az esszét sohasem vonta vissza, kései visszaemlékezéseiben maga is sok tekintetben 
hibás’, Végső órán figyelmeztető kiáltásként kiszakadt, zavaros’, ’legkevésbé eredeti’ könyvének nevezi.

137Németh: Kisebbségben. In uő: Kisebbségben... I. m. 1. köt. 14. p.
138 Németh: Kisebbségben. In uő: Kisebbségben... I. m. 1. köt. 47. p.
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elkülönülten létezik, s szellemi-intellektuális téren a két szellemiség között küzdelem zajlik 
a hegemóniáért. Ebből a szempontból az esszé egyik -  eddig nem eléggé figyelembe vett -  
kulcsgondolata az, amit Németh az Ady-féle Korrobori-hasonlatról mond. Szerinte ugyanis 
ez az alapvetően jó szándékú felvetés, tudniillik, hogy a tízmillió magyar és az egymillió 
zsidó hozzon létre egy új népet, sokak -  köztük az ő -  fejében is megfordult. De Németh 
szerint ez tragikus következményekkel járt volna a magyarságra nézve. „A zsidóság azon
ban -  írja -  világhatalom volt, és épp ekkoriban egyre inkább az lett, s a Korrobori annyi 
volt, mint átadni magunkat neki. A zsidó asszimiláció -  azt hiszem -  sehol sem sikerült: 
legföljebb néhol még nem tudják, hogy mennyire nem. Az első lépést: a nyelv felvételét a zsi
dók mindenütt megtették, s a másodikra: a nemzeti vallás feladására is megvolt a hajlam 
bennük. Az asszimiláció két dolgon akadt meg: túl mohón vetették magukat a befogadók 
sorszónáira, kultúrára és politikára, melytől illem és vér egyaránt visszatarthatta volna őket, 
s ugyanakkor, amikor a nemzetek jövőjét monopolizálni igyekeztek, nem tudtak ellenállni 
ősi hitüket s faji gondolkodásukat gőzölgő nemzetközi irányok hívásának.”139 Németh tehát 
igazat ad Szabó Dezsőnek abban, hogy a Korrobori alapvetően téves elképzelés volt, azt fel 
kellett bontani, s meg kellett teremteni az önálló magyar radikalizmust. Németh ugyan
is úgy látta, hogy a zsidóság vágya a teljes polgári életre érthető és méltányolható, csak az 
a kérdés, hogy az a mód, ahogyan ezt el akarja érni, járható-e? Szerinte ugyanis a hagyo
mányos magyar életforma, világnézet, történetszemlélet stb. eltörlésének vagy háttérbe 
szorításának kísérlete eleve kudarcra ítélt vállalkozás volt, a befogadó népek ugyanis álta
lában nem akarnak mindebből kivetkőzni, így a magyarság sem akart, amit 1919 példája 
mindennél meggyőzőbben bizonyít.140

Az első világháború után Németh szerint két koncepció fogalmazódott meg a zsidóság
gal kapcsolatban. Az egyik az -  általa is elutasított, s becstelennek nevezett -  antiszemitiz
mus volt, míg a másik, a becsületesnek mondott ajánlat a következőképpen hangzott: „Ne 
küzdjetek az ellen, hogy irodalmunk és jövőnk mihozzánk hasonlítson. A magyar szellem 
és a magyar radikalizmus önálló akar lenni, bízzátok rá magatokat, higgyetek nemességé
ben és nagylelkűségében. A csendes rokonszenv s a képességeitekhez, helyzetetekhez illő 
segítség: többet ér nektek is, mint az anyagi fölényetekkel erőszakolt uralkodás.”141 Ezt az 
ajánlatot Németh szerint az urbánusok -  mindenekelőtt Ignotus Pál és Hatvány -  schy- 
locki dühvel’ utasították el, antiszemitának nyilvánítva az ajánlattevőket. Tehát ebben az 
esszében is ugyanaz a kulcskérdés, mint minden témába vágó Németh-tanulmányban: lé
tezik-e külön zsidó sors, s ha igen, antiszemitizmus-e ennek kimondása? S ezért térnek el 
-  mind a mai napig -  a Németh László életművét megítélők értékelései diametrálisan egy
mástól. Azok ugyanis, akik erre a kérdésre nemmel felelnek, nem mondhatnak mást, mint 
azt, hogy Németh ezekkel a gondolatokkal alapvetően antiszemita irányba vitte el gondol
kodásunkat. Akik szerint azonban van ilyen sorsközösség, s ennek kimondása önmagában 
még nem antiszemitizmus, azok felmentik Némethet e vád alól. Németh ugyanis valóban 
nem megsemmisíteni akarta a zsidó szellemiséget és sorsközösséget, még kevésbé becsül

139 Uo. 66. p. Ugyanennek a gondolatnak a megfogalmazását lásd Németh László: Beolvadók -  visszaolva- 
dók. In uő: Életmű szilánkokban. 1. köt. Budapest, 1989, Magvető -  Szépirodalmi Könyvkiadó, 650. p.

140Németh: Kisebbségben... In uő: Kisebbségben. I. m. 1. köt. 66-67. p.
""Uo. 70-71. p.
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te le, hanem -  hogy talán nem egészen szerencsés publicisztikai formulával éljek -  helyé
re szorítani, korlátok között tartani akarta azt.142 Ezt azonban -  mint ahogyan azt fentebb 
már láttuk -  Németh sohasem úgy képzelte, mint az antiszemiták, azaz adminisztratív úton 
vagy elzárkózással, hanem a magyar öntudat megerősítésével, önműveléssel, népneveléssel 
s az autentikus magyar szellemi értékek megteremtésével.

Az eredeti kérdésfelvetés tehát úgy hangzott, hogy az eredendően disszimilációs gon
dolatrendszer Németh László esetében vezetett-e antiszemitizmushoz. Véleményem szerint 
sem a fentiekben felvázolt gondolatmenet, sem pedig Németh megoldási javaslatai nem an
tiszemita jellegűek. Jelenti-e azonban ez azt, hogy minden rendben van a Németh László-i 
modellel? Ezt azért nem állítanám. A nem kellő alapossággal és körültekintéssel megválasz
tott terminusok okozzák az egyik gondot. Ugyancsak problémát okoznak Németh László 
élesen, nem mindig körültekintően megfogalmazott mondatai. Ezek között jó néhány -  kü
lönösen szövegkörnyezetéből kiragadva -  valóban rossz mondat, s antiszemita olvasata sem 
kizárt. Ugyanilyen gond a kifejtés időpontja is. Németh ugyanis ezeket a gondolatokat köz
vetlenül a zsidótörvények előtt, s ami súlyosabb, a zsidótörvények parlamenti és hírlapi vitái 
alatt vagy közvetlenül utána fejtette ki. Disszimilációs elképzeléseket kifejteni akkor, amikor 
egy kisebbséget polgári jogaitól megfosztanak, szerencsétlen, s egyben védhetetlen vállalko
zás. Még problematikusabb az a gondolata, amelyet a maga teljességében a Második szárszói 
beszédben fejtett ki.143 Itt Németh azt taglalja, hogy a zsidótörvények pontosan ellenkező 
hatással jártak, mint amit eltervezői nekik szántak. Nevezetesen, ha nincsenek zsidótörvé
nyek, akkor a zsidóság elillan fölfelé, a gyermektelen jómód retortáirí, másrészt a törvények 
asszimiláltakat tettek újra zsidóvá, harmadrészt a szükséges nemzeti ellenállást is csak az 
ő pénzükön lehetett megszervezni, végül pedig ezek a törvények megerősítették a bosszú
szomjas zsidóságot. „S nagyon rossz füle van annak a késköszörülésre, aki nem hallja, hogy 
Shylocknak éppen a szív kell.”144 Most tekintsünk el attól, hogy milyen szörnyű konnotációja 
van ma már az elillan fölfelé’ kitételnek, mivel ezt Németh akkor nem tudhatta, de egy jogai
tól megfosztott, megalázott kisebbség esetében bosszúról beszélni több mint szerencsétlen.

A zsidókérdés megítélésében a népi mozgalmon belül Illyés Gyula képviselte a harma
dik álláspontot, bár Illyés -  érdeklődés hiányából vagy óvatosságból -  lényegesen keveseb
bet írt a problémáról, mint Németh vagy a népi antiszemiták, arról nem is beszélve, hogy 
ezen írások teoretikus szintje meg sem közelíti Németh László írásait. Illyés Gyula határo
zottan beolvadás- és asszimilációpárti álláspontját többen osztották a népi mozgalmon be
lül, elég csak Erdei Ferenc vagy Szabó Zoltán nevét említeni. Illyés az 1930-as évek közepén, 
Pap Károly művéről publikált recenziójában foglalta össze a maga álláspontját.145 Alapve
tően nem értett egyet Pap Károllyal, úgy látta ugyanis, hogy nem lehet a kérdést csak faji

142 Németh 1934. február 8-án például ezt írja barátjának, Gulyás Pálnak: „Mondd meg a fiúknak, hogy ne 
zsidózzanak. Ha mi magunkra találunk, mi diktálunk. Rendszertelen kapkodásainkat a zsidók játszva 
leszerelik. S nem is ez az igazi magyar kérdés.” In Németh Ágnes szerk.: Németh László élete levelekben... 
I. m. 166. p. Az általam idézett rész a kötetben -  sajnálatosan és megengedhetetlenül -  ki van pontozva. 
A kiegészítést lásd Monostori Imre: Németh László Tanú-korszakának korabeli fogadtatása. Budapest, 
1989, Magvető, 111. p.

143Németh: Sorskérdések... I. m. 733. p.
144 Uo. Az utolsó idézett mondat egyébként -  sajnálatosan -  kimaradt a kötetből.
145 Illyés Gyula: Pap Károly: Zsidó sebek és bűnök. In Pap: Zsidó sebek ... I. m. 99-106. p.
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alapon megítélni, ahogy azt a Zsidó sebek és bűnök szerzője tette. A kérdés megoldásában 
szerinte nem ez a döntő faktor, hanem az egyéni választás. Az egyéni választások viszont 
nem az elkülönülés, hanem a beolvadás felé mutatnak. Ez a választási kényszer egyetemes: 
„Ha egy helyzetet választottál, a másikról le kell mondanod. A népek versengésében kétfe
lé nem nyújthatod ki a kezed sem segítségért, sem haszonért. Élhetsz közösség nélkül, ha 
elég nagy szellem vagy, de két közösségbe senki nem tartozhat, legkevésbé egy nép. A zsi
dókérdésre a magyar táj visszhangja már megadta a választ.”146 Mi volt ez a válasz a költő 
szerint? Illyés úgy látta, hogy hiába tiltakoznak zsidók és keresztények egyaránt, amikor 
a zsidó beolvadásról van szó, a történelmi és társadalmi törvények mást kényszerítenek ki. 
A közeledést és a beolvadást szerinte nem a faji, etnikai különbségek, hanem az osztály
helyzet fogja eldönteni, nevezetesen, az egyes osztályokat összeszorító erő -  akár akarják 
ezt az egyének, akár nem -  össze fogja préselni a különböző származású embereket. Ez az 
erő rá fogja kényszeríteni az egyénekre az egyetlen lehetséges megoldást, a beolvadást, s ez 
az erő ’számlálja meg a zsidóság napjait’.147 Ebből az is következik Illyés szerint, hogy az 
egyéneknek -  a felismert szükségszerűségből adódóan -  nem szabad holmi elfogultságok
kal, erkölcsi skrupulusokkal törődniük, s dacolniuk kell a két oldalról is fenyegető bizal
matlansággal és gyanúsításokkal. A kérdés tehát azon az alapon, ahogy Pap Károly felve
tette, megoldhatatlan, s megoldásának kulcsa a zsidó egyének kezében van, s ezt a „kulcsot 
csak a zsidók forgathatják, mégpedig mindnyájan külön-külön”.148 Ezt már meg is kezdték, 
előbb a magyar nyelv elsajátításával, majd a magyar kultúra iránti rokonszenvükkel, s végül 
a folyamat azzal végződött néhányuknál, hogy például Vámbéryékat és Munkácsi Berná- 
tékat már nem a Holt-tenger, hanem a Jenyiszej vidéke vonzotta.

Ezt a jól indult folyamatot -  amely tehát egyben szükségszerű is szerinte -  csak mind
két oldal faji gondolkodói próbálják megakadályozni. Illyés mindezek alapján utasítja el 
kora urbánus íróit, akiknek gondolkodása szerinte egy alacsony, faji cui prodest alapon 
működik.149 „Eltölthettél tíz évet vagy akár egy életet azzal -  írja Illyés -, hogy a magyar
ságot akár nép, akár fajta mivoltában hibáiért ostoroztad, sértegetted, átkoztad, mindez 
csipetnyi jogot sem ad arra, hogy a zsidóság esetleges fogyatékosságaira csak távolról is 
célozhass. A láthatatlan tömeg, amelyről azt hitted, már szétfolyt az ország testében, egy
szerre eleven egységbe ugrik, s minden egyede úgy feszül feléd, mint a tüskésdisznó lán
dzsái. Ha véletlenül zsidó vagy, az egység kitaszít magából, megbélyegez és megfojt. Vond 
kétségbe, hogy harmadrangú írójuk elsőrangú -  megszűnik a kritika szabadsága.”150 Illyés 
szerint Pap Károly ezzel a hagyománnyal szakított, s ezért minden dicséretet megérde
mel, továbbá arra a következtetésre jutott, hogy csak a könyörtelen önismeret módszere 
célravezető, ugyanis egy közösséget alapvetően csak a közösség tagjai bírálhatnak, ellen
kező esetben a közösség a mégoly enyhe bírálatot is külső támadásként értékeli.151 Illyés

146 Uo. 106. p.
147 Uo. 105. p.
148 Uo. 104. p.
145 Uo. 106. p.
150 Uo. 100-101. p.
151 Illyés ezen gondolatát, amelyet egyébként másutt is kifejtett, Zsolt Béla ’halk antiszemitizmusként’ ér

tékelte. Illyés válaszát lásd: Szellemi vérvád. In Nagy Sz. Péter szerk.: A népi-urbánus vita... I. m. 112— 
115. p.
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azonban azt a -  nemcsak Pap Károly, hanem Németh László által is hangoztatott -  tételt 
sem fogadta el, miszerint a zsidóság gazdasági és kultúraszervező meghatározó szerepe 
a magyarság tehetetlenségének tükre. „Nem hiszem -  írja -, hogy ha nincs zsidóság, nincs 
magyar ipar, újságírás vagy forradalom. Könnyen meglehet, hogy sokkal különb van, ha 
tán valamivel később is.”152

E cikk megjelenése után Illyés ilyen mélységben már nem írt a zsidókérdésről. Aligha 
lehet kétséges, hogy ez az optimista s alapvetően marxista válasz a későbbiekben már nem 
elégítette ki. De pontosan mit is gondolt az együttélést illetően, azt írásai alapján nem lehet 
megítélni. Az 1939-ben megjelent Magyarokban van ugyan néhány passzus erre vonatko
zóan, de ezek inkább franciás stílusban megírt fanyar aforizmák, mintsem egyértelmű ál
lásfoglalások. Egy helyütt azt írja például, hogy védeni fogja a sajtószabadságot, de mielőtt 
vérét ontaná érte, bevallja, hogy halálát kívánta ennek a prostituált sajtónak, s tiltakozni 
fog a könyvégetés ellen, de korábban ő maga égette volna el nemcsak ezeket a könyveket, 
hanem azok szerzőit is, akik így meggyalázták a kultúrát stb.153 Egy másik helyen arra a kér
désre, hogy igaz-e, hogy a zsidók világuralomra törnek, azt a választ adja, hogy természete
sen igaz, a zsidók ugyanúgy világuralomra törnek „akár az angolok, akár a busman nége
rek, akár a vöröshangyák, akár a fű, vagy ellensége, a szik.”154 Ezt a fanyar humort azonban 
nem biztos, hogy mindenki értette és értékelte a korszakban. Illyés egyik fogalmazója volt 
az első zsidótörvény elleni tiltakozás szövegének, aláírása mégis hiányzik az ívről.155 Az 
1940-es években az általa szerkesztett Magyar Csillag -  szemben a többi lappal -  egészen 
a betiltásig, tehát Magyarország német megszállásáig nem érvényesített semmiféle szárma
zási szempontot, kivíva ezzel a szélsőjobboldal folyamatos haragját és támadásait.156 Az Új 
Magyarság például azzal vádolta a lapot, hogy szerzőinek ’fele zsidó vagy félzsidó’, s a többi 
szélsőjobboldali lap sem vélekedett másképpen.

1945 után Illyés nem -  vagy csak az akkor már szokásossá váló kódolt nyelven -  írt 
a témáról. Az 1974-ben publikált Egy vita vége és -  eleje című írás is ilyen talányos szöveg.157 
Az esszéből megtudhatjuk ugyanis, hogy az irodalomban a megoszlás legtöbbször az egész
ség jele, de azt már nem, hogy ez a vita miért volt akkor beteges? Megtudjuk továbbá azt is, 
hogy az idő nem igazolta azt a vádat, hogy a magyar népi azonos lenne a német ’völkisch’- 
sel, de azt nem, hogy miért. S Illyés arról sem világosítja fel olvasóját, hogy a vita nagyon 
is összefüggött a zsidókérdéssel. Továbbá Illyés szerint az idő azt is megmutatta, hogy kik 
szolgálták a nemzet ügyét, s végül azt is, hogy a vita végső soron a nemzeti tudat körül zaj
lott, de azt nem, hogy ez pontosan mit jelent. Majd a költő azt mondja, hogy a sebeket végül 
a szocialista kultúra’ gyógyította be.158 S ennek bizonyítéka, hogy ő és Németh „lerázhatat- 
lanul instanciáztak” a bebörtönzött urbánus írókért, az urbánus írók pedig azt vallják, hogy

152 Uo.
153 Illyés Gyula: Magyarok. In uő: Itt élned kell. 1. köt. Budapest, 1976, Szépirodalmi Könyvkiadó, 220. p.
154 Uo. 302. p.
155 Lásd erről Domokos Mátyás: Kőasztalnál, Tihanyban. Televíziós beszélgetés Illyés Gyulával. In uő: Adós

ságlevél. Esszék, tanulmányok Illyés Gyuláról. Budapest, 1998, Kortárs, 186. p.
156Illyés naplójában sem találunk antiszemita megjegyzéseket. Lásd például az 1935. ápr. 8-i bejegyzést. 

Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1929-1945. Budapest, 1986, Szépirodalmi Könyvkiadó, 81. p.
157 Illyés Gyula: Egy vita vége és -  eleje. In uő: Itt élned kell. . . I .m.  2. köt. 624-634. p.
158 Uo. 634. p.
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a világ közepe a ’Szatmár megyei Hiripi és Homoród nevű községek közt keresendő’. Ebből 
is látható, hogy a hetvenes évek közepén hogyan lehetett valamiről írni a lényeg említése 
nélkül. ’Reménykeltésül végzem mosolyogva’ -  fejezi be cikkét Illyés. A szocialista kultúra 
azonban semmit sem gyógyított be, csak mindent elfedett.

Mit tegyünk?

Mint ahogyan e fejezet bevezetőjében már utaltunk rá a népiek a mit tegyünk? kérdésre is 
rendkívül változatos megoldási javaslatokkal álltak elő. így most sem tehetünk mást, mint 
a legjellegzetesebb és legformátumosabb válaszkísérleteket sorra vesszük. A Kovács Imre és 
Szabó Zoltán képviselte, s részletkérdésekben egymástól is kissé eltérő, a polgári kereteket 
nem teljes mértékben elutasító plebejus, nemzeti demokrata koncepciót, valamint az abból 
fakadó jövőképet az előbbiekben már elemeztük. Kovács Imre kapcsán arra is utaltunk, 
hogy ő nem fogadta el a Németh László által ajánlott harmadikutas elképzeléseket, mint 
ahogy Erdei Ferenc kommunista, vagy pontosabban a kommunista tervekhez vészesen 
közel kerülő megoldási javaslatait sem. A Kovács Imre és Szabó Zoltán kifejtette jövőkép 
mellett a népi mozgalmon belül -  s erre már ugyancsak utaltunk -  létezett egy szélsőjobb- 
oldali elképzelésrendszer is Magyarország jövőjét illetően. Ezek politikai jelentőségét mind 
Kovács Imre, mind pedig a szélsőjobboldali népiek esetében megkérdőjelezni botorság len
ne. Ugyanakkor eszmei szempontból a magyarság jövőjét illetően az 1940-es évek közepétől 
kezdve igazi jelentősége már csak három elképzelésnek volt. Nevezetesen Németh László 
harmadikutas, Bibó István kompromisszumos (az ő elképzeléseit külön alfejezetben tárgyal
juk), valamint az Erdei Ferenc által képviselt radikális szocialista modellnek, hogy azután az 
1940-es évek végére minden elképzelést bedaráljon a kommunista moloch.

A legeredetibb, a legidealistább, ha úgy tetszik a leginkább értelmiségi vágyálmokat és 
illúziókat kifejező, ennek ellenére mégis felemelő, megejtő, s zseniális meglátásokat is bőven 
tartalmazó harmadikutas válaszkísérlet vitathatatlanul Németh László nevéhez fűződik.155 * * * 159 
Egy különítményes vallomásai című cikkében kulcsgondolatainak egyikét úgy fogalmazta 
meg, hogy „a csoportok életének is megvan a maga archimedesi törvénye: mindenki csak 
annyi helyet foglalhat el a közéletben, amennyit nyom”.160 A Németh László-i életműben 
kétségkívül ez talán a legfontosabb kulcsmondat, s nem azok, amelyekkel Németh Lászlót 
immár hét évtizede folyamatosan támadják, s amelyeket a fentiekben bőségesen idéztük. 
Őt ugyanis tagadhatatlanul ez a probléma izgatta leginkább, s minden, a magyar nemzet 
múltjával s a magyarság sorskérdéseivel foglalkozó írása ezt a témát járja körül: hogyan

155 A harmadikutas elképzelések közül itt csak Németh Lászlóét elemezzük. Kétségtelen ugyanis, hogy en
nek az irányzatnak ő volt a legműveltebb és legnagyobb hatású képviselője. Minden harmadikutas el
gondolás mögött alapvetően az ő elgondolásai húzódtak meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lettek
volna hangsúlyeltolódások, viták közte és a -  példának okáért -  a Magyar Út vagy a Magyar Élet folyó
irat publicistái között. Mint ahogy kétségkívül a két folyóirat sem volt azonos. Ennek a valóban izgalmas
kérdésnek a kifejtése azonban szétfeszítené e könyv keretét.

160Németh László: Egy különítményes vallomása. In uő: Sorskérdések... I. m. 96. p. Az igazságnak tarto
zunk azzal a megjegyzéssel, hogy a Németh László-i életműnek a magyar sorskérdések mellett (a magyar 
szellemi erők organizátora akarok lenni’ -  mondotta) volt még egy központi alapgondolata: ez pedig az 
’üdvösségharc’. Ez azonban nem tartozik könyvünk témájához.
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lehetséges, hogy egy valamikor jelentékeny és fajsúlyos nemzet jelentéktelenné vált, kiüre
sedett, elporladt, sorsát nem képes kézben tartani, irányítását mások vették át? Továbbá 
saját múltja nem érdekli, jelenével nem rendelkezik, s jövőjét nem tervezi. Németh László
-  bármit is mondjanak komoly kritikusai és fölös számú ócsárolói -  ezért a csüggesztő folya
matért elsődlegesen nem másokat vádolt, nem másokban kereste a hibát. Nem a külföldi ha
talmakat, nem a nemzetiségeket, és még kevésbé a zsidókat okolta e fejleményekért, hanem 
mindenekelőtt saját magunkat. S mondhatja-e ma bárki, hogy Németh László álkérdések
kel töltötte az idejét, s problémafelvetése légből kapott, semmi köze a valósághoz? Németh 
valóban jelentékeny életművének tekintélyes része nem más, mint megoldási javaslat egy 
máig megoldatlan dilemmára, nevezetesen a magyar nemzet lassú szétbomlására, továbbá 
gigászi kísérlet ennek a folyamatnak a megállítására, azaz a magyar öntudat újrateremtésére
-  az ő megfogalmazásában -, a magyar élet újraszövésére, de úgy, hogy ebben az európai 
gondolkodásnak is helyet biztosítson. Kísérlet továbbá arra, hogy betemesse, vagy legalábbis 
szűkítse azt a kelet-európai népekre jellemző szakadékot, amely egyrészt a magaskultúra, 
másrészt a magára hagyott népi kultúra között húzódik, továbbá arra, hogy közelebb hozza 
egymáshoz az itt élő népeket, szlovákokat, szerbeket, románokat, lengyeleket, az ő kifejezé
sével a ’kelet-európai tejtestvéreket’. Egyik tanulmányában hírlapi tömörséggel fogalmazta 
meg, mit is akar valójában -  „társadalomban: népi középosztály; gazdaságban: kertgazda
ság; belpolitikában: kelet-európai kis népek összefogása; művelődésben: mélymagyarság; 
vallásban: a keresztény vallásos érzés magyar formái”.161 Ezt a valóságos és megoldásra váró 
problémát Németh László néha szerencsésen közelítette meg; pontos, mindenki számára 
érthető és elfogadható kifejezésekkel és fogalmakkal (nemzeti újjászületés, emelkedő nem
zet stb.). Néha azonban nagyon is szerencsétlen megfogalmazásokkal és metaforákkal élt, 
mint a Kisebbségben című esszéjében vagy a szárszói beszédében (bennszülöttekké váltunk 
a saját hazánkban, állami életünket idegenek irányítják stb.), s ezek a félresikerült metafo
rák nem csökkentették, hanem csak növelték a zűrzavart. Németh majd’ minden esszéje, 
tanulmánya, drámája, pedagógiai írása, egész múltértelmezése ezt a hatalmas célt, a magyar 
nemzet magára találását szolgálja.

Arra a kérdésre, hogy miért is következett be ez az öntudatvesztés Németh nem adott 
egyértelmű választ. Legtöbbször -  mint a szárszói beszédben -  csak leírta a széthullás törté
neti stációit (Mohács, szatmári béke, 1795, Ferenc-kor, Bach-korszak stb.), máskor a magyar 
uralkodó osztályokat, az arisztokráciát és a középosztályt vagy annak egyes tagjait tette fe
lelőssé (Trianon után visszahozták az uralkodó nélküli Habsburg-uralmat, a Szent István-i 
gondolat visszacsempészésével ismét elidegenítettük a körülöttünk elő népeket, a paraszt
ságot és a munkásságot kizárták a politikai életből stb.) Időnként utalt az idegen uralkodó
házra (’vallásában nyomják, erkölcsében rontják’ a magyar népet), máskor faji hibáinkat kár
hoztatta (fegyelmezetlenség, bennszülött erkölcs), vagy egyszerűen minden bajért a sorsot 
hibáztatta: „Senki sem mondhatja, hogy a magyarság rest volt megváltani magát. Inkább 
egy különösfajta végzet függött fölötte, amely sosem engedte, hogy, amit a maga javára el
kezdett, befejezze.”162 A Kisebbségben című kulcstanulmányában a romlás legfontosabb okát

161 Németh László: Magyarok, kibékülni! In uő: Sorskérdések... I. m. 614. p.
162 Németh László előadása. In Szárszó 1943. Előzményei, jegyzőkönyve és utóélete. Dokumentumok. Buda

pest, 1983, Kossuth, 215. p.
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abban látta, hogy bár a kiegyezés alapvetően egy megtört nemzetet talált, ez a politikai alku 
még tovább súlyosbította a helyzetet, hiszen a magyar nemzet sorsát egy beteg, haldokló 
birodalomhoz kötötte, a századfordulót megelőző időszakban pedig a magyarság már any- 
nyira meggyengült, hogy az asszimilánsok csak beköltöztek az ürességbe’.163

Németh László nemzetkoncepciója elválaszthatatlanul összekapcsolódik jövőképével, 
szétválasztani a kettőt lehetetlen és egyben értelmetlen feladat, számára ugyanis nem a hely
zetleírás és leltár volt az elsődleges, hanem a kiútkeresés, a megoldási lehetőségek számba
vétele. Erre a hatalmas munkára -  saját magán kívül -  a harmadik Magyarország íróit és 
gondolkodóit szemelte ki, ez a magyarázata ugyanis annak, miért volt olyan fontos számára 
a nemzedéki tömörülés megszervezése, miért foglalkoztatta őt annyira a népi tábor szellemi
ségének állapota. Egy kései interjújában úgy fogalmazott, hogy korának írónemzedéke fölött 
azért bábáskodott, hogy belőlük legyen a harmadik Magyarország uj lovagrendje’. Másutt 
arról beszél, hogy ő nem csőcseléket akart toborozni, hanem egy új nemesség kialakulását 
szerette volna elősegíteni.164 Németh ugyanis úgy képzelte, hogy a magyar politikai elit, va
lamint a középosztály gondolatvilága és a népi tömegek -  alapvetően a magyar parasztság
-  érzésvilága között megbomlott az eredeti összhang, s ezt a magyarság jövője érdekében 
újra kell teremteni.165 Meg volt arról győződve, hogy a vezetettek, az irányítottak másképp 
viselik a pálcát és az intést, ha azt a maguk természete szerint, s másképp, ha idegenektől 
vagy asszimilánsoktól kapják. Németh, bár nagyra értékelte az ősi magyar ’táblabíróvilág’ 
értékeit (népközeliség, történelembe ágyazottság, alkotmánytisztelet) s a régi köznemesi 
réteg lateiner kultúráját, az utódokról már közel sem volt ilyen jó véleménnyel. A tragédiát 
ugyanis éppen abban látta, hogy az alapvetően ebből a rétegből kialakult magyar közép- 
osztály fokozatosan feladta ezeket az értékeket, s éppen azt a fogyatékosságot -  tudniillik 
az úri dölyföt -  vitte tovább, amelytől meg kellett volna szabadulnia. Ezért tartotta korai 
írásaiban szükségesnek a magyar középosztály felfrissítését a parasztság soraiból. Továbbá 
úgy vélte -  mint ahogy azt fentebb, Németh László asszimilációs gondolatainak elemzése 
során láttuk -, hogy az igazi asszimilánsoknak támogatniuk kellene a népi felfrissítés folya
matát, ezzel is bizonyítva, hogy a nemzet jövője fontosabb számukra, mint saját csoportjuk 
érzékenysége.166 Később azonban már arra a következtetésre jutott, hogy nincs mit kezde
ni a reménytelen, önző és szűk látókörű magyar középosztállyal, s felesleges felfrissítéséről 
gondolkodni, mivel a magyar jövő legnagyobb akadályát éppen ők alkotják.167

Németh László tehát mind saját maga, mind pedig nemzedéke számára igen magasra tet
te a mércét. A korszak értelmiségi elitje azonban ennek nem tudott -  talán nem is tudhatott
-  megfelelni. Németh egyik kulcsírásában, a Sznobok és parasztok címűben szemléletesen 
írta le a magyar értelmiség megosztottságát. E megosztottság ugyanis számára tragikus kö
vetkezményekkel járt, tudniillik kudarcra ítélte a magyarság öntudatra ébresztésének nagy

163Németh: Kisebbségben... In uő: Kisebbségben. I.m . 1. köt. 47. p.
'“ Németh László: Tanú redivivus. In uő: A minőségforradalma... Lm. 1. köt. 5. p.
165 Németh ezt a gondolatot fejtegeti például Pukánszky Béla könyvéről (Német polgárság magyar földön) 

1941-ben írt recenziójában. Németh László: Beolvadók -  visszaolvadók. In uő: Életmű szilánkokban... 
Lm. 1. köt. 644-650. p.

'“ Németh László: Beolvadók -  visszaolvadók. In uő: Életmű szilánkokban... I. m. 1. köt. 649-650. p.
167 Lásd Debreceni káté. In \iő-.A minőség forradalma... I. m. 12.p.
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ideáját s a korabeli írónemzedék megszervezésének feladatát. Németh szerint a sznobok 
-  alapvetően a pesti liberális zsidók -  úgy élnek Magyarországon, mintha egy gyarmaton él
nének, akiket kevéssé érdekel a bennszülöttek dolga, akik Párizsba és Londonba vágyódnak, 
ahelyett hogy Debrecen vagy Kecskemét környékén néznének szét, s a nyugati műveltséget 
angol szövetként akarják a testükre tekerni. „A sznob -  írja -  lebecsüli a helyet, amelyben 
él. Ez a lebecsülés jogos lehet, mint ítélet, de nem lehet az, mint magatartás. Országunk, 
mint hely, lehet elmaradt, szánalomra méltó, mint működésünk kijelölt helye, minden te
rek közül a legfontosabb. A hely, amelyen világra jöttünk, éppúgy kötelez, mint a természet, 
amelyet világra hoztunk. A helytállás: hűség magunkhoz és hűség a helyzethez, amelyben 
ez a »magunk« szóhoz jutott.”168 Ezzel szemben a parasztok -  beleértve a műveletlen m a
gyar értelmiséget és a népi írók egy részét is -  gondolatai mint villámsújtott madarak es
nek le Hegyeshalomnál’. A műveltséget náluk az éke, rög, barázda és erő szavak áhítatos 
mormolásá pótolja, s parasztmitológiájuk megakadályozza tájékozódásukat a világban. 
„Ha a sznobok -  írja -  minden mozgalomtól viszolyognak, a parasztok állandóan mozgal- 
maznak, s mivel a mozgalmukban az első szervezkedés melege a legkellemesebb, állandó
sítják ezt a meleget; évről évre és napról napra olthatatlan lázban most mindjárt megkezdik 
a megváltó munkát s a döntő szövetkezést.”169 Ennél a terminológiánál maradva, Németh 
a sznobokat arra próbálta rávenni, hogy közeledjenek a magyar néphez, a parasztokat pe
dig arra, hogy tanuljanak, művelődjenek, s frissítsék fel a magyar középosztályt. Németh 
ugyanis világosan látta, hogy ha ez nem következik be, akkor a magyarságot a széthullás 
veszélye fenyegeti, így az ő vágyai és elképzelései is semmivé válnak.

De mi is volt a lényege Németh László harmadikutas elképzeléseinek, milyen jövőt 
gondolt a magyar nemzet számára, s milyen utakat kínált e magasztos cél elérésének ér
dekében? Mindenekelőtt azt kell mondanunk, hogy Németh László esetében arra az egy
szerű kérdésre, hogy mi is a harmadik út (valamint mi az első és mi a második) lehetetlen 
teljesen egyértelmű választ, pontos meghatározást adni. Ő ugyanis az évek folyamán újra 
és újra fogalmazta a harmadik utat (jobboldal-baloldal, kapitalizmus-kommunizmus, 
kapitalizmus-kollektivizmus, nácizmus-kommunizmus, egy asszimiláns ellenforradalmi 
jobboldal -  zsidó érdekvédő baloldal’), egyszer társadalomelméleti, máskor külpolitikai, 
harmadszor politikai, negyedszer közgazdasági értelemben. A legegyszerűbb a helyzet ta
lán a külpolitikai értelmezéssel, Németh ugyanis szárszói beszédében, bár metaforákkal 
élve, mégis pontosan és plasztikusan elmondta, mire is gondol. „Tegyük fel -  mondta 
hogy van Új-Guineában egy párt, amely azt vallja, hogy Űj-Guineának az angolokénak kell 
lennie. A másik szerint Űj-Guinea csak a hollandok alatt lehet boldog. S most föláll vala
ki, és azt kérdi: Nem lehetne Űj-Guinea a pápuáké? Ez a -  harmadik oldal.”170 A beszéd el
hangzásának pillanatában aligha lehet kétséges -  s ezt a beszéd több utalása is megerősíti - , 
hogy ő egyrészt a náci német veszélyre, másrészt a háború utáni orosz veszedelemre utalt. 
De Németh nemcsak a nácizmustól és a kommunizmustól féltette a magyarságot, hanem 
az európai kapitalizmustól is. Ő ugyanis attól tartott, hogy nemcsak az oroszok küldenek

168 Németh László: Sznobok és parasztok. Uo. 324-325. p.
169 Uo. 324. p. Németh parasztfelfogása és egyes népi írók parasztromantikája közötti különbséghez lásd 

még Németh László: Nép és író. In uő: Sorskérdések... I. m. 16-20. p.
170Németh László előadása. In Szárszó... I. m. 225. p.
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ide ’poglavnikokat’, hanem a tőkeerős nyugati kapitalizmus is elküldi megváltóit’. Olyan 
embereket, akik majd a maguk érdeke szerint járnak el, figyelmen kívül hagyva, hogy mi 
is készül a magyar társadalom ’halk folyamataiban. Németh attól félt elsősorban, hogy az 
angolszász típusú kapitalizmus Magyarországon viharos gyorsasággal leapasztja a magyar
ság részarányát a nemzeti vagyonból.171 De talán nem is olyan fontos kérdés, hogy pon
tosan kikre utalt Németh László a pápua metaforával, hiszen ez a mondat mindenekelőtt 
a magyar függetlenségről szól. Arról nevezetesen, hogy mi magyarok magunk dönthessünk 
saját országunk sorsáról, bárkik is legyenek szuverenitásunk veszélyeztetői.

A harmadik út, harmadik oldal politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális meghatá
rozása és értelmezése már nem ilyen egyszerű feladat. Könnyű lenne ugyanis azt mondani, 
hogy Németh a külpolitikai harmadik oldal mintájára elutasította a nácizmus és a bolse- 
vizmus politikai-társadalmi rendszerét is. Nem azért mintha bármiféle kétség merülhetne 
fel aziránt, hogy ő ezeket valóban elvetette, hanem azért, mert döntően nem erre a dilem
mára gondolt. Alapvetően egy olyan rendszer lebegett a szeme előtt, amely a magyar nép 
érdekeinek megfelel és lelkületéhez illik, továbbá amely konkrét magyar viszonyokhoz al
kalmazkodik, és a konkrét magyar problémákra ad választ. Ennek a Németh László-i mo
dellnek a kulcsszavai a szövetkezeti és minőségszocializmus, a Kertmagyarország, valamint 
a dunai népek összetartozásának a gondolata. Németh ugyanis -  csalfa illúziókat kergetve 
ezzel -  valóban úgy gondolta, hogy Magyarország működhet egyfajta szigetként, azaz gaz
dasági és társadalmi berendezkedésünket a külvilágtól függetlenül mi magunk szabhatjuk 
meg, érdekeinknek megfelelően. A szigetjelleg fenntartásának szükségességét alapvetően 
rokontalanságunkkal indokolta. „A magyar -  írja például A reform című alaptanulmányá
ban -  kicsi nép, s kicsiségét azzal sem szépítgeti, hogy a nagybácsi nagyságára hivatkozik. 
A tót azt mondja, szláv vagyok, a portugál, hogy latin, a norvég, hogy germán. Mi azonban 
meztelenül csak magyarok vagyunk -  mint az a növény, amelyet Kitaibelünk fedezett fel: faj 
és nemzetség egyben.”172 A magyar öntudat ébresztésével, gazdasági és társadalmi reform
gondolataival azt akarta tehát elérni, hogy a magyarság a háború végére megszervezve áll
jon, készen arra, hogy a külföldi mintáknak, s a ’ránk küldött megváltóknak’ ellentmondjon, 
s ’üdvözítő terrorjuknak’ ellenálljon. Igen, mindez illúziónak bizonyult, de mondhatja-e 
bárki, hogy Németh nem a nemzet alapvető problémáját fejezte ki?

De nála nem egyszerűen arról a kívánalomról van szó, hogy ne kövessünk idegen példá
kat, hanem ennél sokkal többről: mi magyarok mutassunk példát a világnak. Ennél a pontnál 
talán érdemes egy kicsit elidőzni. Németh ugyanis élesen elutasította a középosztály osto
ba, rövidlátó jelszavas (Nem! Nem! Soha!; Mindent vissza!) nemzetkoncepcióját, továbbá 
a Klebelsberg Kuno-féle neonacionalizmust sem különösebben szívelte, a régi birodalmi 
Magyarországról álmodozókat pedig egyenesen a lunatikusok közé száműzte. Szívesen élt 
nemzetkarakterológiai metaforákkal (a heroikus ihlet költőnépe vagyunk; a magyarság 
jellemzői a súlyosság, az incselkedő kötekedés és a fatalizmus; a magyarság a világ hamu
pipőkéje; törökös bűnünk: a magyar született kiskirály; ugoros bűnünk: a sors előtti sunyí- 
tás, lapító süvegelés, a kiállás félelme; a kritikus magyar, a parádés magyar, az anekdotá- 
zó magyar és a vívódó magyar típusainak leírása, hígmagyarok -  mélymagyarok stb.), de

171 Uo. 221. p.
172Németh László: A reform. In uő: Sorskérdések... I. m. 238. p.
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nemzetkoncepcióját mégsem ezek az esszéírás közben szükségszerűen felmerülő képek, 
ötletek, metaforák jellemzik, hanem egyfelől a nemzethalál víziója, másfelől a magyarság 
küldetésének és hivatásának a gondolata. Ebből a szempontból Németh László nemzetfel
fogása -  szemben például Szabó Zoltán vagy Kovács Imre elgondolásaival -  nem gyöke
resen új koncepció az előző nemzedékekhez képest, ő ugyanis csak a megváltozott felté
telekhez igazította a magyar nemzeteszme két ősi tartópillérét. Egyrészt minden sorából 
kihallik a félelem a nemzet összeroskadásától: a magyarság -  mint írja -  germán és latin 
népek gyűrűjébe verve, s letaszítva régi határairól, féltérden várja a halálos csapást’. Számá
ra sem természetes, hogy a magyarság egyszerűen csak van, a létezésünk neki önmagában 
nem elég, e mögött mindig megbúvik az állandó rettegés a megszűnéstől. Másrészt Németh 
László valóban szakított a hagyományos nacionalizmussal, a magyarság felsőbbrendűsé
gének ostoba és sértő gondolatával, a történeti előjogok eszméjével, valamint a birodalmi 
gondolat esztelen és felelőtlen ideájával. „Nacionalista vagyok -  írja az Új reformkor felé 
című cikkében - , de tudom, hogy a magyar nacionalizmus legnagyobb képviselőiben so
sem volt a más mellének szegezett kés, mindig csak a fejünkre sújtó bunkó ellen felemelt 
kar. Más élni, s más gyilkolni. S csak az éljen, aki nem gyilkol. Vasat fogunk, ha vassal esnek 
nekünk, de vigyázzunk rá, hogy hódítani csak szívvel és aggyal menjünk.”173 Úgy gondolom, 
ez a megfogalmazás elég világosan mutatja, hogy Németh felfogásából hiányzik minden ag
resszivitás, ugyanakkor kétségkívül magmaradt valami a régi magyar hivatásgondolatból. 
Ő sem tudta ezt a szomszéd népek számára oly elfogadhatatlan és sérelmes ideát az ideo
lógiai lomtárba helyezni. A reform, a minőségszocializmus, a magunk megerősítése nem 
elég, több kell ennél, nekünk kell utat mutatni a kis népek számára. Ha már területeinket 
nem tudjuk visszaszerezni, szerezzük vissza primátusunkat az útkeresésben és útmuta
tásban, nekünk -  mondja -  példanéppé kell válnunk, különbnek kell lennünk másoknál. 
Szerinte ugyanis egy választás van a magyarság előtt: vagy meghalni, vagy kovász népnek 
lenni. Talán itt van a nyitja a szomszéd népek ellenszenvének a magyarsággal szemben: ők 
ugyanis nem akarják, hogy mi utat mutassunk nekik, még ha ez az út valóban járható vagy 
egyenesen követendő is. Nem akarják, hogy kovásza legyünk a maguk sütötte kenyérnek. 
Az angolokat sem szerették meg a gyarmati népek, hiába hoztak civilizációt. A reformok
-  ebben egész bizonyosan tévedett Németh László -  alapvetően nem ezért kellenek, hogy 
másoknak példát adjunk, hanem semmi másért, csak önmagunkért.174 Legfeljebb azért
-  s Németh Lászlónak ebben már igaza volt -, hogy a kisebbségbe szorult magyarság szá
mára továbbra is értelme legyen magyarnak maradni.175

Németh minőségszocializmusának kiindulópontja lázadás a modern lét két szembetű
nő jelensége, egyrészt az emberi munka automatizmussá, mechanikussá válása, másrészt 
a társadalom elbürokratizálódása ellen. Úgy látta ugyanis, hogy az ’egyéniség kifolyt a mun
kából’, a kollektívum megeszi az egyént, a társadalom tömeggé válik, s csak egy másfajta 
társadalmi-gazdasági szisztéma, azaz nem a bolsevizmus kényszertelepei, s nem a kapitaliz
mus munkát elembertelenítő gyárai, tömegtársadalmat létrehozó intézményei tudják visz-

173 Németh László: Új reformkor felé. In uő: Sorskérdések... I. m. 43. p.
174Lásd erről Lesz-e reform? és A reform című tanulmányait In uő: Sorskérdések... I. m. 174. és 238- 

241. p.
175 Uo. 241. p.
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Vasárnapi séta Diósjenőn az 1930-as években (nm f)

szaadni az értelmes emberi munka rangját.176 Németh László általános elvekből és nagyon 
is gyakorlati megfigyelésekből (az indusztrializmus visszaszorulása, az ember ezermester 
volta, a csere nem válhat öncélúvá stb.) arra a következtetésre jutott, hogy a tömegmunkát 
és a minőségi munkát szét kell választani. Azt tehát még ő sem gondolta, hogy minden em
beri munka minőségmunkává tehető, csupán azt, hogy idővel és fokozatos racionalizálás
sal egyre több területet lehet felszabadítani a tömegipar börtönéből. Azt kívánta továbbá, 
hogy a tömegmunka nacionalizált, állami tulajdonú vállalatokban folyjék. Ilyen államilag 
tulajdonolt vagy ellenőrzött területnek szerette volna látni a vasutat, általában a közleke
dést, a postát, a bányákat, a nagyobb gépgyárakat, de ilyennek vélte a hitelintézeteket és 
a külkereskedelmet is.177 Az egyre bővülő s az egyéni kezdeményezésre épülő minőségipar 
részének tekintette az egy ember által még átlátható műhelyek sokaságát, de mindenekelőtt 
a nagybirtokok megszüntetése által létrehozott örökbérleteket, kertészeteket, állattenyész
tő telepeket. Mindazt, amit a Kertmagyarország jelszava és célkitűzése kifejezett. Németh 
azonban az egyéni kezdeményezés és egyéni vállalkozás alatt nem korlátlan magántulajdont

176 Németh korának szocializmusát, a szociáldemokráciát nem a kapitalizmus felváltójának, hanem kiegé
szítőjének látta. Lásd Németh László: A kapitalizmus vége. In uő: A minőség forradalma. . .I .m . 2. köt. 
9-20. p.

177Németh László: Nemzeti radikalizmus. In uő: Sorskérdések... I. m. 78. p.
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értett, hanem kétszeresen is korlátozott vállalkozást. Egyrészt a birtokost megköti egyfajta 
-  közelebbről meg nem határozott -  munkabizományosi rendszer, amelyben érvényesül 
valamiféle tervgazdaság és közösségi felelősség, másfelől a vállalkozások szabadságát li
mitálják a beszerzésre és az értékesítésre szakosodott szövetkezetek.178 Németh tehát nem 
a teljesen szabad polgár -  kiszolgáltatott állami alkalmazott dichotómiában gondolkodott, 
hanem olyan szabad vállalkozó egyénekben, akik tevékenységüket a közösség érdekében 
korlátozzák.179 Pontos és részletesen leírások és víziók hiányában nehéz megmondani, ho
gyan is működött volna egy ilyen rendszer, s ha egy-egy részletet Németh ki is dolgozott, 
az aligha nevezhető működőképesnek vagy szívmelengetőnek (katonai kiképzés részeként 
mezőgazdasági oktatás és képzés, majd katonacsoportok telepítése a nagybirtokra, végül 
szövetkezetek létesítése; autarkiára törekvő gazdálkodás; közvetlen termékcsere; stb.). Egy 
kései előszavában Németh maga is elismerte, hogy utópiának bizonyult a kertet a gyárral 
szemben a jövő formájának tartani, hiszen az agrárium részesedése a világgazdaságban, 
valamint a mezőgazdaságból élők száma azóta is fokozatosan csökken.180 Ugyanakkor az 
egyre tömegesebbé váló, globalizálódó világunkban Németh gondolatai -  talán hamarabb, 
mint gondolnánk -  könnyen új megvilágításba kerülhetnek.

Németh saját minőségszocializmusát tehát nem egyszerűen egy eszmének, nem egy 
ideológiának tartotta, hanem annál jóval többnek: emberi magatartásnak, továbbá kívána
tos életvitelnek és emberi atmoszférának. Az ő minőségszocializmusának középpontjában 
az értelmiség állt. A második szárszói beszédében figyelmeztette a politizáló közvélemény 
munkás- és parasztillúziókat tápláló tagjait arra, hogy az értelmiségi ember is dolgozó, 
mégpedig nem másodrendű munkás, továbbá pótolhatatlan része a társadalomnak, nem 
lehet büntetlenül azzal fenyegetőzni, hogy a jövőben a középosztályi értelmiségi réteget 
kiiktatják a társadalomból. „Az utolsó huszonöt év magyar szemléletének a legnagyobb 
hibája az volt, hogy a parasztságra épített mindent. A parasztság a szikla, amelyen minden
nek állnia kell. Közben a szikla olvadt, s minden akart lenni, csak szikla nem. Az igazság 
az, hogy a nagy medence, amelyből az egész nemzet eredt, valóban a parasztság. A delta 
azonban, amely felé az egész nemzet tart: az értelmiség.”181 Németh minőségszocializmusa 
tehát nem az elosztás reformját célozta, ennél sokkal többre törekedett: a termelést akarta 
forradalmasítani, sőt az egész társadalmi-politikai életet akarta átalakítani. Ahogy egy he
lyütt megfogalmazta, az ő forradalma nem a termelés forradalma, hanem az életé. Ennek 
részletes kifejtése azonban -  sajnálatosan, de talán érthető okokból -  rendre elmaradt. Csak 
néhány -  nagyon is általános -  elvet szögezett le ezzel kapcsolatosan. Valahogy úgy kép
zelte, hogy támad egy népi-nemzeti mozgalom, amely megdönti a magas bürokrácia sza
badcsapatának a bankok és nagybirtokok által támogatott uralmát’, s a földműves, m un
kás- és kisvállalkozói osztály, valamint a ’hasznos’ értelmiség számára átszervezi az álla
mot.182 Németh ezt az átalakulást gyökeres reformok sorával akarta elérni. E reformok

178 Lásd erről Németh László: Űj politika. In uő: Sorskérdések... I. m. 68-70. p.; illetve Németh László: A re
form. Uo. 225-228. p.

175 Németh László: A reform. Uo. 222-223. p.
180Németh László: Előszó. In uő: Sorskérdések... 1. m. 6-7. p.
181 Németh László előadása. In Szárszó... 1. m. 225. p.
l82Lásd Németh László: Nemzeti radikalizmus. In uő: Sorskérdések... I. m. 76. p.
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révén kialakulna az országban egy sajátos hatalommegosztás, amelynek részei az állam 
(hadsereg, tömegipar, külkereskedelem, külpolitika), a ’tájhazák’ önkormányzatai (köz- 
igazgatás, népoktatás), a tájhazák által küldött követek parlamentje (törvénykezés), vala
mint a termelők szindikátusai (gazdasági érdekképviselet, törvényellenőrzés).183

Németh László tehát a magyar parasztság számára egy sajátos utat javasolt, nevezete
sen egy eddig még sohasem volt, de szerinte megteremthető minőségszocializmusba történő 
integrálódás és belenövés útját. Ezzel szemben a népi mozgalmon belül egyik legnagyobb 
riválisa -  amit jól mutat az 1943-as szárszói találkozón kettejük pengeváltása, nem kevésbé 
a hallgatóság megosztottsága - , Erdei Ferenc egészen más irányban kereste a kiutat. Erdei 
az 1930-as években -  különösen németországi, svájci és hollandiai tanulmányútja után, 
s szemben a parasztságban fényes jövőt látó romantikus elképzelésekkel -  azt az álláspon
tot képviselte, hogy ’parasztként tovább élni nem lehet’, azaz a magyar parasztság számára 
egyedül a polgárosodás folyamatának felgyorsulása kínálhat kiutat mizerábilis helyzetéből. 
„Nem szabad parasztnak lenni! Harcolni kell ellene -  írta öccsének 1936 elején -, hangoz
tatni, hogy azok vagyunk, ha ellenkezőt akarnak elhitetni is. El kell törölni a föld színé
ről ezt a minőséget! A másik oldal: ami érték és tartalom a parasztsorsban van, azt igen: 
fölhasználni, alkalmazni, élni vele, de nem parasztul, ámbár át kell menteni abból is, ami 
parasztul való élés, de más levegőt, más világot teremteni.”184 Az 1940-es évek elején azt 
konstatálta, hogy a polgárosodás folyamata beindult és meglehetős gyorsasággal zajlik, sőt 
ennek a társadalmi rétegnek éppen ez a legjellegzetesebb vonása.185 Az a folyamat tehát, 
amelyik „érvényteleníti és lerombolja a paraszti hagyományokat és a paraszti izoláltságot, 
és egyfelől a polgárság és kispolgárság, másfelől pedig a munkásság irányában alakítja át 
a korábbi parasztgazdákat és parasztmunkásokat”.186 Erdei az 1930-as évek végén, az 1940-es 
évek elején megszilárduló marxista elkötelezettségének megfelelően már a parasztság diffe
renciálódását (polgárok -  munkások) vizionálta. Ugyanakkor egyre erőteljesebben hang
súlyozta a folyamat átmeneti jellegét, nevezetesen a parasztság szocializmusba -  valójában: 
kommunizmusba! -  történő átnövését. Ekkor Erdei már a demokráciát és a modem polgári 
társadalmat csak átmeneti képződménynek tartotta, s úgy látta, hogy a parasztság helyett 
a meghatározó erő immár a munkásság, továbbá „a tényleges társadalmi helyzet olyan, 
amelyben tartós polgári társadalom már nem épülhet, éppen úgy, vagy talán még kevésbé, 
mint 1918-ban. Óriási méretűre nőtt a munkásság, amely tömegében már túlmutatott je
lenlegi szervezetének politikáján. A másik nagy tömeg a parasztság pedig már nem képes 
fokozatosan beleilleszkedni a polgári társadalomba, olyan óriási arányúvá nőtt az agrársze
génység tömege. Tehát sem a földbirtokreform, sem a polgári termelési politika már nem 
képes megoldani alapvető gazdasági kérdéseit. Úgy áll tehát a helyzet, hogy egy modern 
polgári társadalom tartós és állandó kiépülésének már nincsenek meg a tényleges társadal
mi alapjai. Ennek következtében a fejlődésnek csak egy átmeneti szakasza lehet egy ilyen 
átalakulás, mint ilyen azonban feltétlenül szükséges út, amelynek ellenszegülni csak olyan

183 Lásd erről részletesen Nemzeti radikalizmus és A reform című cikkeit. In uő: Sorskérdések. 78-80. 
és 232-236. p.

184 Erdei Ferenc levele Erdei Sándorhoz. 1936. jan. 10. In Erdei: A magyar társadalomról... I. m. 76. p.
185Erdei: A magyar társadalom... I. m. 369. p
186 Uo. 369. p.
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reakcióval lehet, amely a jelenlegi állapotot akarja rögzíteni, vagy éppen visszafelé fordítani 
a fejlődés útját.” Ezzel az állásponttal Erdei tulajdonképpen kilépett a népi ideológusok kö
réből, s ez az álláspont egyenesen -  ha nem is nyílegyenesen -  vezetett a kommunistákkal 
együttműködő politikusi szerepéig, amelyet később maga is kényszerpályának ítélt meg, 
de amellyel nyíltan szakítani sohasem tudott, bár -  különösen a hatvanas években -  sokat 
tett élhetőbbé tételéért.187

Bibó István nemzetszemlélete

Mielőtt Bibó István nemzetszemléletének főbb elemeit sorra vennénk, fel kell vetni azt 
a kérdést, hogy a bibói életművet kapcsolhatjuk-e egyáltalán a népi mozgalomhoz? Bibó 
ugyanis -  a XX. század másik kiemelkedő magyar baloldali ideológusához, Jászi Oszkár
hoz hasonlóan -  szuverén politikai gondolkodó volt, akinek politikai-ideológiai nézetei sa
játosan és eredeti módon ötvözik a liberális, szocialista, plebejus demokrata és keresztény 
elveket, azaz a nyugat-európai társadalmak versengő ideológiáit -  talán a konzervativizmus 
kivételével -  ő egyetlen szintézisbe kívánta feloldani.188 Ez a szintéziskísérlet Bibó egyik 
legnagyobb gondolkodói tette, de egyben életművének legsebezhetőbb pontja is. Ő maga 
magánleveleiben egyértelművé tette személyes viszonyát a népi mozgalomhoz. „Az egész 
mozgalomhoz való személyes kapcsolatom lényege nem az -  írja Szalai Pálnak -, hogy 
minden állásfoglalásukat kritikátlanul magamévá teszem, hanem az, hogy túl a magyar 
realitáshoz való minden más mozgalomnál nagyobb közelségükön, van egy olyan jelen
tőségük, amelyik túlnő a magyar viszonylatokon, az tudniillik, hogy egy olyan radikális 
mozgalmat testesítettek meg, amelyik egyszerre foglalta magában a teljes társadalmi fel- 
szabadulás követelményét és a szabadságjogok teljességének és intézményszerű teljessé
gének a követelményét, egy olyan szintézist, amelyet azóta is hiába próbálnak megtalálni 
a világot szétszabdaló ellentétes világnézetek, amelyek mind a szabadság központi ideo
lógiájából vezetik le magukat anélkül, hogy ezt a kielégítő szintézist létre tudnák hozni. 
Elsősorban ez az én idetartozásomnak a motívuma.”189 Bibó tehát világosan kimondta, 
hogy a szabadságközpontú polgári liberális, s még inkább a konzervatív ideológiákban 
a társadalmi felszabadulásra -  más szavakkal a szociális, s nem csak jogi egyenlőségre -  
való törekvést hiányolja. Bibó kapcsolódása a mozgalomhoz azért sem okozott problé
mát, mert a népi ideológia -  mint ahogy azt a fentiekben láttuk -  egyébként is rendkívül 
sokszínű és még lényeges kérdésekben is széttartó irányzat volt. A mozgalom és ideológia 
lényegét tehát Bibó számára egyrészt valóságismeret és realitásigény, másrészt a szabadság 
értékének képviselete, harmadrészt a magyar társadalom alsóbb rétegeinek, mindenek
előtt a szegényparasztságnak és a munkásságnak a társadalmi felszabadulása, a méltóság

187 Erdei politikai tevékenységéről lásd Politikai írások 1. Budapest, 1980, Akadémiai Kiadó. A sorozat -  saj
nálatosan -  1946-nál megszakadt.

188 Bibó szocializmusfelfogásához lásd 1956-os írásait. In Bibó István: Válogatott tanulmányok. 4. köt. Bu
dapest, 1990, Magvető, 141-238. p. (A továbbiakban BIVT), valamint Kenedi János szerk.: A fogoly Bibó 
István vallomásai az 1956-os forradalomról. Budapest, 1996,1956-os Intézet, passim.

189 Bibó István: Levél Szalai Pálhoz. In Bibó István összegyűjtött munkái. 4. köt. Bern, 1984, Európai Protes
táns Magyar Szabadegyetem, 1273-1274. p.
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forradalma és mindenfajta kizsákmányolás megszüntetése jelentette, s minden más ügyben 
-  demokrácia, zsidókérdés, múltszemlélet -  fenntartotta szuverén álláspontját, sőt attól 
sem riadt vissza, hogy ezekről a kérdésekről a másként gondolkodó népieket kritikával 
illesse. De még a legproblematikusabb kérdésben, nevezetesen a zsidóügyben is megvédte 
a mozgalmat az általánosításoktól, mondván, hogy egy-két kivételtől eltekintve ellenálltak 
a szélsőjobboldal nyomásának, akik azt követelték tőlük, hogy a nagybirtok ügyének fesze- 
getése helyett foglalkozzanak inkább a zsidókérdéssel. S még az antiszemita népiek eseté
ben is világosan megkülönböztette Erdélyi álláspontját Sinkáétól vagy éppenséggel Fájáé
tól, Kodolányiétól.190 Az egyik leglényegesebb különbség, amely elválasztotta Bibót a népi 
írók többségétől -  talán Erdeit Ferenc kivételével -  a parasztság megítélésével kapcsolatos. 
Bibó ugyanis a népi írókhoz hasonlóan szükségesnek és egyben elkerülhetetlennek tartotta 
a magyar parasztság teljes felszabadulását, a magyar rendies szerkezetű társadalomból való 
kiemelkedését, de semmiféle illúziói nem voltak vele kapcsolatban, s a parasztromantika 
pedig kifejezetten távol állt tőle. „Csak megzavarodott társadalmi viszonyok között igaz 
az -  írja az Elit és szociális érzék című alaptanulmányában hogy a nemzet, a közösség, 
a társadalom értékei az »egyszerű« nép tömegeiben rejlenek. [...] Dekadencia jele, ha az 
elit körében homályos és meg nem fogható nosztalgia jelentkezik vagy hangoztatódik az 
egyszerű, együgyű, boldog »nép« életformája iránt, ha kultuszt űz a tanulatlan »őstehetsé- 
gek«-ből, ha hangoztatja a vezető osztály, a gazdagok, az urak, a városiak életformájának 
sivárságát, anélkül, hogy eszébe jutna, akarná vagy tudná a maga életformáját az egyszerű 
élet hangoztatott értékeihez igazítani.”191 Bibó ugyanis a társadalom vezetését, egy ország 
politikai-stratégiai irányainak kijelölését elsősorban a ’realista lényeglátóktól’, másodsorban 
a nyitott s nem kasztszerű, a valós problémákat megoldani képes, egyszóval a feladatára 
ébredt elittől várta, s nem a felszabadulásra váró alsóbb néposztályoktól, a munkásságot 
is beleértve. Ennek megfelelően a fentiekben idézett nevezetes tanulmányában az uralko
dó magyar elit parasztromantikájából és szociális lelkiismeret-furdalásából éppenséggel 
a megzavarodottság, az útvesztés és a tévelygés jeleit olvasta ki. A népi mozgalmat Bibó 
radikális baloldali irányzatnak látta, amely túlmutat a kommunizmus-kapitalizmus ha
gyományos ellentétén, továbbá a francia forradalom szabadság-egyenlőség-testvériség 
jelszavait követi, s ’teljes mértékben belesimul az európai szabadságmozgalmak nagy vo
nalába’, s végül, amely szocialista volt abban a vonatkozásban, hogy a francia forradalom 
ideológiáját a „legteljesebb szenvedéllyel és átéléssel vonatkoztatta a kizsákmányolás, min
denekelőtt a kapitalista kizsákmányolás jelenségeire.”192

A másik nem jelentéktelen különbség Bibó és a többi népi ideológus között, hogy az 
ő gondolkodásának középpontjába a politikum, az állam racionális megszervezése, a világ 
kihívásaira adott helyes politikai válaszok, s nem a nép (mint a legtöbb népi írónál), vagy 
a nemzet (mint Szabó Zoltánnál), s még kevésbé az örök nemzeti jellemvonások, s az ezek
ből levont általánosítások álltak. Az életmű megítélése és értékelése szempontjából egyik

190 Uo. 1272-1273. p. Bibó érvelését ebben a kérdésben részletesen lásd Levél Borbándi Gyulához. BIVT 
3. köt. 302-308. p.

191 Bibó István: Elit és szociális érzék. BIVT 1. köt. 232-233. p.
192 Bibó érvelését lásd uo. 299-300. p. Lásd még ehhez Bibó István: A kapitalista liberalizmus és a szocia

lizmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlenségének ellentéte. BIVT  4. köt. 759-782. p.
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legfontosabb forrásunkban, a Borbándi Gyulához írt levélben egészen világossá tette állás
pontját, nevezetesen hogy mindig is elutasította a konzervatívok és a szélsőjobboldaliak 
azon törekvését, hogy a nemzeti jellegzetességeket normává emeljék, s politikai cselekvésü
ket ehhez igazítsák, azaz hogy a politikai elitnek feladata lenne a nemzeti sajátosságoknak 
megfelelő politikai és társadalmi fejlődés elősegítése. „Minden nemzetnek -  írja nevezetes 
levelében -  történelmi reformpillanatokban, forradalmi pillanatokban az a legfőbb feladata, 
hogy az előtte lévő tényleges problémákon, a maga reális problémáin úrrá legyen. Minél 
jobban megteszi ezt, annál inkább sajátos, jellegzetes lesz az, amit létrehoz, de ugyanakkor 
egyben alkalmas arra is, hogy más nemzetek számára például szolgáljon. Az angol, a francia 
jellegzetességek tekintélyes részben azokban a nagy megoldásokban állanak, amelyeket ezek 
a nemzetek a maguk történelmi pillanataiban az egész európai közösség függő problémái 
számára alkottak meg, anélkül hogy bármikor szem előtt tartották volna, hogy az, amit ők 
csinálnak, nemzetileg jellegzetes legyen. Jellegzetes lett azáltal, hogy a valóságos problémá
kat optimálisan oldották meg, és amit csináltak, az kisugárzó példa lett.”193 S példák során 
(francia, angol, orosz) mutatta be, hogy az öröknek vélt nemzeti jellegzetességek hogyan 
változtak meg gyökeresen az új és a legújabb korban. Bibó élesen szembehelyezkedett tehát 
azokkal a konzervatív és népi gondolkodókkal, akik szerint a paraszti-népi kultúra vala
miféle ősi és igazi magyar jellegzetességeket és a magyar nemzeti alkatnak megfelelő tulaj
donságokat őrzött volna meg, s ennek következtében a népi kultúra felbomlását nagyfokú 
aggodalommal és riadalommal fogadták.194 S arra a kérdésre is kereste választ, hogy ezeknél 
a közép- és kelet-európai népeknél miért jött létre ez a torzulás, azaz miért értékelődtek fel 
a nemzeti sajátosságok és tulajdonságok ilyen mértéktelenül? A végső okokat Bibó a tör
ténelem menetében, közelebbről a török hódító hatalom megjelenésében vélte felfedezni. 
Ügy látta ugyanis, hogy a török terjeszkedés a középkor végén megdöntötte a görög, szerb, 
román államokat, anélkül hogy ezeket a nemzeteket teljességgel megszüntethette volna, 
vagy föléjük új nemzeti alakulatot hozott volna létre, továbbá a három közép-európai ál
lamot, a magyart, a csehet és a lengyelt letérítette az európai társadalomfejlődés nyugati 
útjáról.195 Ennek következtében ezeknél az államoknál részben vagy teljességgel hiányoz
tak azok a tényezők, amelyek a nyugat-európai államok zökkenőmentes nemzetfejlődését 
lehetővé tették (önállóság és függetlenség, sajátos állami és igazgatási szervezet, gazdasági 
egység, egységes politikai kultúra és jogrendszer, önálló hadsereg, saját főváros stb.). Ezek 
hiányában a nemzeti értelmiség mindezt mesterségesen -  sokszor csak gondolatilag -  pró
bálta megteremteni, továbbá ezek az elkötelezett értelmiségiek keresni kezdték -  jellegze
tes pótcselekvésként -  a nemzeti sajátosságokat. „Hol lehet -  tette fel Bibó a kérdést -  ezt 
a nemzeti jelleget megkeresni? Nem lehet a felsőbb osztályoknál, sőt az értelmiségnél s egyál
talán a városlakóknál sem, mert ezek valamiképpen magukon viselik annak a nemzetfeletti 
államalakulatnak a lenyomatát, mely itt mégiscsak elég hosszú ideig döntő tényező volt. 
A nemzeti jelleget tehát a nemzeti társadalomnak valamiféle zártabb, érintetlenebb alaku
latában kell keresni, és ez nem lehet más, mint a parasztság. Nemzeti feladat tehát népdalt 
találni, nemzeti feladat népi eposzt írni, nemzeti feladat nemzeti sajátosságokat felfedezni,

193 Bibó István: Levél Borbándi Gyulához. BIVT  3. köt. 309. p.
194 Bibó érvelését lásd A magyarságtudomány problémája című tanulmányában. BIVT  2. köt. 553-560. p.
195 Lásd erről részletesen Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. BIVT 2. köt. 187-265. p.
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nemzeti feladat nyelvet terjeszteni, rokon népeket találni.”196 Ennek következtében kapott 
a nép fogalma ezekben az országokban jellegzetes közép- és kelet-európai értelmet, neve
zetesen nem csupán az elittel szembeállított alsó néposztályokat, a jogkiterjesztés és a de
mokratizálódás tömegbázisát jelentette, hanem valamiféleképpen a nemzeti sajátosságok 
hordozójának jelmezét is magára öltötte. Bibó ezzel szemben -  Erdei Ferenccel egyetért
ve -  tagadta, hogy a népi kultúrának ilyen kiemelt szerepe lenne, vagy hogy a magyar kul
túra megújulását csak és kizárólag a paraszti-népi kultúrára lehetne alapozni. Egyszóval ő 
a népi kultúra megismerésére, feltárására irányuló kutatások és erőfeszítések valamint az 
általános magyar kultúra megújítása, felfrissítése között sem közvetlen összefüggést, sem 
pedig egyértelmű kölcsönhatást nem látott. A parasztsággal, a paraszti-népi kultúrával 
kapcsolatban is ugyanarra a következtetésre jutott, mint a nemzeti sajátosságok tekinteté
ben, nevezetesen, nem az a feladat, hogy a magyarság önmagára találjon, visszatérjen ősi, 
eredeti tulajdonságaihoz, a parasztkultúrából népkultúrát hozzon létre, hanem amolyan 
közös nemzeti vállalkozásként az aktuális problémákkal szembenézzen, megoldja ezeket, 
ezzel a nemzet lendületbejöjjön, s végül ez a gazdasági-társadalmi felemelkedés fogja majd 
a magyar parasztságot is kimozdítani a maga elszigetelt, szűkös és zárt világából.197

Sajátos paradoxonja a bibói életműnek, hogy egyfelől tagadta a nemzeti karakterológia 
létjogosultságát, a magyar alkat, a nemzeti sajátosságok felől induló megközelítések érvé
nyét, a Németh László-i ’hol veszett el a magyar a magyarban?’ típusú kérdések hasznos
ságát, másfelől maga is sűrűn élt pszichologizáló eszmefuttatásokkal, az egyéni és közössé
gi pszichológia párhuzamaival, bár mindig is hangsúlyozta -  olykor nem kellő meggyőző 
erővel -  e kettő közötti alapvető különbségeket. E két megközelítési mód között ő ugyanis 
éles határvonalat látott, nevezetesen -  mint mondja -  „lelke, tudata, félelme, cselekedete 
csak az egyénnek van. A közösség tudata, a közösség félelme, a közösség reagálása, a kö
zösség alkata csak az, ahogyan ezek az egyéni adottságok összetevődnek, akár egyszerűen 
összegeződve, akár valamilyen szabályozás szerint szerveződve.”198 De Bibó az eltorzult 
magyar alkat’ okait végső soron nem a nemzeti pszichében, hanem mindig a magyar tör
ténelem sajátos alakulásában, illetve a vezetők, a politikai elit minőségében és a magyar 
közösség egyes tagjainak viselkedésében találta meg. Ügy látta, hogy különösen legújabb 
kori történelmünk döntő pillanataiban a közösség valódi érdekeinek felismerésére irányuló 
ösztön -  amelyet nem valami misztikus, hanem az elit némely tagjainak józan ítélőképes
ségéből összetevődő jelenségnek tartott -  nem működött megfelelően, a magyar politikai 
közösség vezetői és egyszerű tagjai terméketlen, a közösséget végletesen megosztó vitákba 
bonyolódtak, s a valósággal szemben vaknak bizonyultak.199 Ezzel kapcsolatosan dolgoz
ta ki hamis realisták -  túlfeszült lényeglátók teóriáját is. Bibó szerint ugyanis az 1848-49- 
es forradalom és szabadságharc és a második világháború elvesztése közötti majd száz év 
magyar történelmét a hamis konstrukciók jellemezték, amelyben a dolgokat nem lehetett 
a nevükön nevezni, s a magyar politikai elit félelmek között élt, és leginkább valódi és vélt 
sérelmeivel volt elfoglalva. Ez a paradox helyzet teremtette meg egyrészt a hamis realisták

196Bibó: A magyarságtudomány... I. m. 562. p.
197 A fejtegetést részletesen lásd uo. 563-568. p.
198 Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem. BIVT 2. köt. 612. p.
199 Lásd erről részletesen Bibó: Eltorzult magyar alkat... I. m. 571-619. p.
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típusát (Salamon Ferenc, a két Andrássy, Apponyi Albert, Tisza István, Pethő Sándor, Szek- 
fű Gyula), akik akár a gyakorlati munka, akár az érvényesülés miatt ’a hazugság fennálló és 
érvényesülő konstrukcióját’ valóságnak fogadták el, továbbá fetisizálták a kényszerpályát, 
s akiknek a magyarság problémáiról mondott tételeiből ma már semmi sem igaz és érvé
nyes. Ezzel szemben álltak a túlfeszült lényeglátók (Kossuth követői, Táncsics Mihály, Vajda 
János, Tolnai Lajos, Ady Endre, Szabó Dezső), akik amolyan különc vagy prófétai szerepbe 
kényszerültek, hogy az igazság és a lényeg kimondását magukra vállalhassák.200 Bibó ebben 
a kontextusban értelmezte Németh László metaforáját is (kisebbségbe szorultunk a saját 
hazánkban), nevezetesen, ő ezen a -  talán nem éppen a legszerencsésebben megfogalma
zott -  tételen azt értette, hogy a túlfeszült lényeglátók a kiegyezés után háttérbe szorultak, 
s a politikai és a kulturális irányítást a hamis realisták vették át. így Magyarországon szük
ségképpen jelentek meg az elformátlanodás szimptómái (a megszólítási formáktól a közéleti 
formákig), s kezdtek elszaporodni az álformák (a cigányozó mulatástól a hatvanhetes ki
egyezésig), illetve a formák rákos túlburjánzása vált jellemzővé (a mezőkövesdi népviselettől 
a különböző egyesületek avatási szertartásáig). A hamis realisták és a túlfeszült lényeglátók 
mellett -  mint mondja -  tömegesen jelentek meg Magyarországon az árral úszók, karrie
risták, üres közhelyek hangoztatok uszítok, magyarkodók, ködcsinálók, búsmagyarok, rög- 
eszmések, szektások és összeesküvők’.

Bibó nem volt szaktörténész, így a maga sajátos és kétségkívül eredeti történelemszem
léletét Ferrero, Hajnal István, Szabó István és mások életművére támaszkodva, de minde
nekelőtt Németh László és Szekfű Gyula a magyar történelem értelmezésével kapcsolatos 
vitájára reagálva fejtette ki. A vitában -  amelyet az előbbiekben részletesen elemeztünk -  
Bibó egyértelműen Németh László megközelítéséhez állt közelebb, még Németh hígmagyar 
-  mélymagyar koncepcióját is megkísérelte valamelyest megvédeni, de a nemzeti sajátossá
gok és az asszimiláció kérdésében őt is kritikával illette.201 Bibó a hol kezdődött a bomlás? 
kérdésre -  mint ahogy arra a fentiekben már utaltunk -  a török hódítással és terjeszkedéssel 
válaszolt, de az újabb kori magyar történelemben a bajok fő okát a kiegyezésben látta. Bibó 
szerint ugyanis a magyar uralkodó osztály 1848-1849 tapasztalatából két tanulságot vont 
le. Egyrészt, a Habsburgok uralma európai szükségszerűség, és ennek megszüntetéséhez 
csekély a mi erőnk. Másrészt, ha sikerülne is a Habsburgok hatalmát megtörni, akkor ez
zel együtt süllyedne el a történeti Magyarország is. Bibó úgy vélte, hogy az első feltevés már 
a kiegyezés megkötésekor sem volt igaz, később pedig egyre világosabbá vált a Habsburg 
Birodalom időhöz kötöttsége és átmeneti jellege. A történeti Magyarország földrajzi ha
tárait pedig alapvetően menthetetlennek tartotta. „Ami pedig a történelmi Magyarország 
ügyét illeti -  írta e tekintetben azzal kellett volna a nemzet vezetőinek szembenézniük, 
hogy a demokratikus szabadság egyben a népek önrendelkezési jogát is magában foglalja, 
ebből pedig a történelmi Magyarország kisebb-nagyobb mértékben való megcsonkulása 
vagy legalábbis annak kockáztatása következik. Ezt a következtetést pedig így, ilyen hatá
rozottan megint csak nem merték levonni. [...] A magyar vezető réteg többsége azonban 
nem tudott, nem mert szembenézni ennek a három tételnek, a független, szabad ország

200 A típusok részletes leírását lásd uo. 603-612. p.
201 Bibó Németh-értékelését lásd uo. 606. p., valamint Németh László Kelet-Európa koncepciója és Szekfű 

Gyulával folytatott vitája című tanulmányát (BIVT  3. köt. 377-384. p.).
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nak, az alkotmányos monarchiának és a történeti határoknak Magyarország számára való 
kibékíthetetlen ellentétével, mert túlontúl félt a nemzetiségek elszakadási szándékától. Aki 
pedig e félelmeket elfogadta kiindulási alapnak, annak a számára hibátlan logikával leve
zetődött az, hogy ismerje el a kiegyezésben megvalósult szerkezetet alkotmányosságnak, 
holott nem volt az, függetlenségnek, holott nem volt az, és a történeti Magyarország biz
tonságos meglétének, holott nem volt az.”202 Úgy látta tehát, hogy a kiegyezést két egyaránt 
félelemben élő, s a másik erejét túlbecsülő fél kötötte (a Habsburg Birodalom már nem volt 
olyan erős és félelmetes, mint ahogy azt magáról hirdette; a magyar politikai vezető osztály 
és a mögötte álló nemesi eredetű középosztály ereje pedig megroppant az abszolutizmus 
korában), s az alku mögött mind Ausztria, mind pedig Magyarország egymást kölcsönösen 
kizáró, ugyanakkor titkolt és rejtett célokat követett, így az egész konstrukció velejéig hazug 
volt, ami szükségszerűen vitte a birodalmat a szakadékba.203 Ezen túlmenően a kiegyezés 
Magyarországon megakasztotta a társadalmi fejlődést (a felfelé követelőző, lefelé rangtartó 
úriember kialakulása; a polgárság és polgári értelmiség igazodása a középosztály mentali
tásához; az asszimiláció erőltetése stb.), továbbá a politikai élet teljes korrumpálódásához 
(választási visszaélések, hazug parlamentarizmus, nemzetiségi jogok megtagadása stb.) ve
zetett. Bibó olyan folyamatként írta le a magyar történelmet, amelynek íve a hazugságon 
alapuló kiegyezéstől az összeomlásig, majd Trianonig húzódik. A trianoni békével kapcso
latban azt fejtegette, hogy egyrészt hamisak voltak a hivatalos konzervatív-jobboldali ideo
lógia jelszavai a Magyarországot ért páratlan igazságtalanságról, másrészt nem feleltek meg 
a valóságnak az utódállamokban hangoztatott nézetek sem, miszerint a trianoni határok 
alapvetően igazságosak, valamint hogy a magyar revízió mögött a magyar földesurak bir
tokaik visszaszerzésére irányuló törekvése áll. „Egyik oldalról semmi kétség -  írta -, hogy 
a történeti Magyarországnak nyelvi keretek szerint bizonyos fokú megcsonkulása a kelet
európai fejlődés vonalában elkerülhetetlen volt. [... ] A másik oldalon viszont nyilvánvaló, 
hogy ezt az önmagában is igen súlyos operációt oktalan dolog azzal is súlyosbítani, hogy 
amikor a történeti Magyarország területi állományát az etnikai elv alapján bontják széjjel, 
ugyanakkor ezt az etnikai elvet még a tetejébe Magyarország terhére nyilvánvalóan megsér
tik. [...] Az a tény, hogy a történeti Magyarország felosztásával kapcsolatban az új Magyar- 
ország határait nem szilárd és világos elvi alapokon, hanem teljességgel ötletszerű, esetleges 
és hatalmi politikai alapokon vonták meg, megszerezte a magyaroknak azt a katasztrofális 
és félrevezető tapasztalatot, hogy a történeti Magyarország felosztása nem valami szükség- 
szerűség, hanem egészében valami esetleges és hatalmi tényezők által kiváltott szerencsétlen
ség, melyet a hatalmi tényezők megváltoztatásával és a szerencse jobbra fordultával éppen 
úgy vissza lehet csinálni.204 Bibó ezért a történelmi léptékű hibáért -  a magyar politikai elit 
vakságán túl -  leginkább a ’békecsinálókat’, Benest, s az utódállamok nacionalista politikai 
elitjét hibáztatta. Bibó ugyanis az államközi kapcsolatokban is összekötötte a demokrácia 
kérdését a nemzeti kérdéssel. „Egy ország, amelyik komolyan veszi a demokratizmust -  írja 
Szalai Pálnak írt levelében -, nem törekedhet idegen, máshová gravitáló, más nemzethez

202 Bibó: Eltorzult magyar alkat... I.m. 589. p.
203 Bibó kiegyezéssel kapcsolatos részletes érvelését lásd uo. 582-596. p.
204 Lásd erről részletesen Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről. BIVT  1. köt. kül. 506-507. és 

526-529. p.
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tartozó lakosságnak a bekebelezésére.”205 Ez a szabály szerinte igaz volt a dualista Monar
chiára nézve is, hiszen a demokrácia magában foglalja az önrendelkezési jog gyakorlását 
is, de a két világháború között is, amikor a Monarchia utódállamai félresöpörték ezt az el
vet. Csehszlovákia például bekebelezett olyan népeket (magyarokat és németeket) is, ame
lyeknek semmi közük nem volt a csehszlovák államhoz, majd számon kérte tőlük, hogy 
miért nem lojálisak az új államhoz, s mivel a kritikus történeti pillanatban valóban nem 
viselkedtek lojálisán vele szemben, ennek következményeképpen később kitelepítette őket, 
de ez az eredendő bűn és születési rendellenesség -  vélte -  aláásta a csehszlovák demok
ráciát magát is. Bibó a demokrácia megszilárdulása és harmonikus működése szempont
jából elengedhetetlen feltételnek tartotta a politikai közösség tagjainak legalább minimá
lisan megnyilvánuló lojalitását, ezért a határok megváltoztatását, továbbá a népszavazást, 
sőt a lakosságcserét sem tartotta eleve az ördögtől valónak.206 A kelet-európai kisállamok 
nyomorúsága című tanulmányában figyelmeztette -  egyébként eredmény nélkül -  a béke- 
csinálókat a rossz határok kijelölésének káros következményeire, s a politikusokat a ’bölcs 
önmérséklet és lemondás’ erényére, s bár a tömeges lakosságcserét veszélyes precedensnek, 
bizonyos feltételek mellett lehetséges megoldásnak tartotta.207 „Népcserének -  írta -  ak
kor van helye, amikor bizonyos területeken a néprajzi határt fizikailag nem lehet követni, 
viszont az ellentétek kiéleződése miatt a történeti állapotot vagy a status quót sem lehet 
fenntartani. A leghatározottabban ki kellene ezen felül mondani azt is, hogy népcsere csak
is kölcsönösségi alapon, csakis a nemzetek közösségének határozata alapján és ellenőrzése 
mellett történhetik, s ha egyszer így lefolyt, vissza nem csinálható.”208

Bibó 1945 után azt remélte, hogy „Magyarország a felszabadulással radikálisan és vég
legesen kiesett azokból a hamis konstrukciókból, melyekben addigi életét berendezte.”209 
Ez azonban súlyos következményekkel járó illúziónak bizonyult. Optimizmusát arra ala
pozta, hogy egyrészt Magyarországon megszűnt az önmagát túlélt rendi világ, s az úri Ma
gyarország eltűnése és a földreform milliók számára megnyitotta a lehetőséget a társadalmi 
felemelkedésre, másrészt mindenki számára világossá vált a történeti Magyarország vissza
állításának lehetetlensége. A hamis konstrukciók uralma, valamint a magyar politikai köz
élet és a közvélemény végletes megosztottsága azonban nemhogy megszűnt volna, hanem 
még tovább mélyült, így a szovjet megszállás zsákutcába, s még kilátástalanabb helyzetbe 
kergette a magyar társadalmat. Bibó maga is érezte ezt az ellentmondást, hiszen ő maga 
írta le a politizáló magyar közvélemény végletes megosztottságát, ’nehezen kioldható gör
csét’ a megszállás kontra felszabadulás alapvető kérdésében.210 De bízott abban, hogy az 
ország lakosságának többsége nem kívánja vissza a ’Nagybirtok, Nagytőke és Nagyhivatal’ 
szövetségének uralmát, ragaszkodik a megkapott földhöz és üzemekhez, s ha a tömegek és

205 Bibó István: Levél Szalai Pálhoz... I. m. 1268-1269. p.
206 1945-ben például arról értekezik A magyar demokrácia válsága című tanulmányában (BIVT2. köt. 77. p.), 

hogy nagyon sok múlik majd azon, hogy a közelgő békekonferencián ’szűk vagy pedig megszokható’ ha
tárokat kapunk.

207 Bibó: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága... I.m . 253-263. p.
208 Uo. 254-255. p.
209 Bibó: Eltorzult magyar alkat... I. m. 608. p.
210 Ennek leírását lásd uo. 608-612. p„ valamint A magyar demokrácia válsága... I. m. kül. 15-20. p., to

vábbá A magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme. BIVT 2. köt. 487-490. p.
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az ország nem is mutatnak egyértelmű ’spontán lendületet’, a gazdasági, önkormányzati és 
kulturális mozgósítás mégiscsak előrefelé visz, a kívánt és óhajtott társadalmi felszabadulás 
felé. Végül pedig abban reménykedett, hogy a kommunizmus és a parlamentáris demok
rácia között létezik egy keskeny, de járható ösvény. Ez a járható ösvény szerinte a ’belsőleg 
egyensúlyozott, de radikális reformpolitikát folytató, demokratikus, független szabad Ma
gyarország lehetősége’ lett volna. Bibó ennek -  valamint a Magyarországon fél- és álforra
dalmak miatt örökösen elmaradt, így szükségesnek látott méltóság forradalma és a túlságos 
tekintélytisztelet lerombolása -  érdekében megegyezéses, vagy más szavakkal határolt és ter
vezett forradalmat javasolt, amelyben a politikai elit élesen elválasztja egymástól a radikális 
reformra, forradalomra szoruló területeket (közszolgálat, önkormányzat, közoktatásügy, 
szövetkezetek), valamint a konszolidáció terrénumait (közrendészet, általános gazdaság- 
politika, tőkebiztonság).211 Az egész koncepció -  amelyről hamarosan kiderült, hogy nem 
több értelmiségi elmélkedésnél -  rávilágít azonban a bibói életmű talán legnagyobb parado
xonjára, nevezetesen, hogy Bibó 1945 és 1948 között a kompromisszumok és engedmények 
terén jóval messzebb ment el, mint az általa kíméletlenül -  s az esetek egy részében nem is 
jogtalanul -  bírált, a Habsburg Birodalommal kiegyezést kereső Andrássy, Eötvös és Deák.

Bibó István a magyar politikai gondolkodók közül talán a legőszintébben és legmélyebb
re hatóan nézett szembe a zsidókérdéssel is.212 Bibó, a zsidókérdésről írt, s máig alapvető ta
nulmányában három kérdéskört járt körül: milyen felelősség terheli a magyar társadalom 
némely csoportjait a hazai zsidóság pusztulásáért, továbbá melyek az antiszemitizmus okai, 
és végül milyen jövő felé mutat a hazai zsidóság sorsa? Az első kérdésre azt válaszolta, hogy 
pontosan nem lehet tudni, a magyar társadalom többsége támogatta-e a zsidótörvényeket, 
vagy sem, de ő nem is ezt a kérdést tartja a legfontosabbnak, hanem azt, hogy országos mé
retekben felkeltse a felelősségvállalás szellemét, függetlenül attól, hogy a magyar társadalom 
kisebb vagy nagyobb része felelős-e a történtekért. Bibó végső ítélete ebben a kérdésben az 
volt, hogy bár voltak ezrével olyan emberek, akik segítettek az üldözött zsidókon, mégis 
„mindez csak csepp volt a tengerben, s nem is az ellenség tengerében, hanem, ami ennél 
sokkal rosszabb, a zavarodottság, az ingadozás, a segíteni nem mérés és a segítés előli kité
rés tengerében”.213 Ennek következtében a második világháború alatt a magyar társadalmon 
a rosszindulat, a részvétlenség, a korlátoltság és a gyávaság vonásai ütköztek ki.

A második kérdésre, tehát hogy melyek az antiszemitizmus okai, Bibó azt a választ adta, 
hogy az eddigi válaszkísérletek (marxista, lélektani, mélylélektani, teológiai, társadalmi, 
zsidó tulajdonságokra alapozó) őt nem elégítik ki, mivel ezek túlságosan egyoldalú, sema
tikus válaszok. Ő maga egy komplex történeti-szociológiai válaszkísérletet (a zsidóságnak, 
mint társas közösségnek a kialakulása, a zsidóságnak a környező társadalommal való egy- 
beszerveződése, végül mindennek belehelyezése a társadalomfejlődés egyetemes folyama
tába) sokkal inkább meggyőzőnek tartott. Bibó az antiszemita személy alatt olyan embert 
értett, aki a zsidóságról görcsösen megrögzött, torz képet hordoz magában’. Azt mondja

211 Ezekről részletesen lásd uo. 54-57. p.
212 Lásd Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Válasz, 1948. 778-877. p., valamint uő: Né

hány kiegészítő megjegyzés a zsidókérdésről. Huszadik Század, 1949. 47-53. p.; 47. p. A továbbiakban 
a Válogatott tanulmányokban (BIVT) megjelent szövegre hivatkozom.

213 Bibó: A zsidókérdés... BIVT  2. köt. 634. p.
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tehát, hogy nem mindenki antiszemita, aki megsérti az asszimiláns zsidók érzékenységét, 
vagy nem szereti a zsidókat, de az antiszemita fogalom mindenképpen szélesebb a zsidók 
ellen uszítóknál és az őket üldözőknél.214 Az antiszemitizmus szerinte három elemből te
vődik össze (középkori zsidóellenes előítélet, a zsidóság és környezete egymásról szerzett 
tapasztalatai, végül a modern társadalomfejlődés zavarai). Ennek megfelelően az antiszemi
tizmust is csak ennek a három elemnek az együttes kiküszöbölése által (harc az előítéletek 
és a babonák ellen, a zsidó és a nem zsidó társadalom viszonylatainak humanizálása, végül 
küzdelem az emberi egyenrangúságon alapuló társadalomért) lehet meghaladni, vagy leg
alábbis háttérbe szorítani. De Bibó végső válasza erre a kérdésre az, hogy az antiszemitiz
mus csak a ’kiegyensúlyozott osztály nélküli társadalomban fog megszűnni’.

Bibó a harmadik feltett kérdésre is cizellált választ adott. Asszimiláción ugyanis nem 
beolvadást, ’törzsökössé válást’ értett, hanem azt a hosszú folyamatot, amely során valaki 
egy valóságos és eleven közösség életét éli, annak magatartásformáit, konvencióit és köve
telményeit ismeri, vállalja és gyakorolja.215 Bibó mind a csoportos, mind pedig az egyéni 
asszimilációt lehetségesnek tartotta, ugyanúgy, ahogy a külön zsidó öntudat megélését is. 
Szerinte e kettő szembeállítása terméketlen kísérlet, hiszen helyességük logikai úton nem 
tisztázható, így a zsidók egy csoportja -  főként a környező társadalmak hozzáállásának 
függvényében -  asszimilálódni fog, míg más részük a nemzeti vagy a nemzeti kisebbségi 
utat választja, továbbá a kettő közötti közbülső állapotok is megmaradnak. S ebbe -  mint 
mondja -  a magyar társadalomnak is bele kell törődnie. Sem az egyik, sem pedig a másik 
utat erkölcsi kényszerrel előírni nem lehet. A magyar társadalom mindössze annyit tehet, 
hogy mindkét út számára tiszta feltételeket és jó akaratú környezetet teremt. Bibó tehát az 
asszimiláció kérdését alapvetően normatív alapon közelítette meg, de amikor a valóságos 
történeti folyamatokról értekezett, akkor azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az 
asszimiláció csak akkor lehet sikeres és tartós, ha az a ’közösségi élet erejével rendelkező 
és lendületben lévő nemzethez’ történik.

214Lásd részletesen Bibó: Levél Borbándi Gyulához... I. m. 302-304. p.
215Lásd Bibó: A zsidókérdés... BIVT2. köt. 726. p.





SZOCIALISTA ÉS KOMMUNISTA 
NEMZETKONCEPCIÓK



< Sztálinvárosban a Nagy Kohó munkásai a Szabad Nép Sztálin haláláról szóló 
különkiadását olvassák. 1953. március 6. (m n m  tf)



„Agyon kell tiporni a hazátlanság vádját. Lángoló szavakkal kell bekiáltani a lelkekbe, hogy 
a mi internacionalizmusunk ugyanaz az internacionalizmus, mint az agráriusok, a cukor
gyárosok, a kartelleké stb. azzal a különbséggel, hogy ez az internacionalizmus a népek javá
ra van, nem pedig milliomosok zsebének megtömésére. És égő betűkkel kell szembeállítani 
a magyar proletár hazafiságát a Károlyiékkal szemben, mely tót napszámmal nyomorítja 
meg a magyarság színe-virágának egzisztenciáját. És a sokakat indokolatlanul sebző halál- 
hörgéssel: a proletárnak nincs hazája! szakítani kell, s helyette szüntelenül azt kell hirdetni, 
ami tényleg megfelel a valóságnak, hogy mi nem hazát veszünk el, de hazát adunk elgyötört 
állatembereknek, kiknek csak pálinkájuk volt, de hazájuk nem.” Ezeket a szenvedélyes so
rokat Jászi Oszkár 1904-ben vetette papírra egy Szabó Ervinnek szóló levélben. Jászi arról 
igyekezett -  eredménytelenül -  meggyőzni barátját, hogy revízió alá kell venni a szociál
demokrácia nemzeti kérdésben kifejtett álláspontját, nevezetesen az egyoldalú internacio
nalizmus ideáját, s összhangba kell hozni azt egy ’fejlettebb magyar hazafisággal’, továbbá el 
kell ismerni a magyar állam szuverenitását, s ennek érdekében szakítani kell néhány szel
lemileg és erkölcsileg félművelt vezérrel és egy csomó izgága zsidó gyerekkel’.1 Két évvel 
e levél megszületése előtt Ady Endre Jászihoz kísértetiesen hasonló kritikát fogalmazott meg 
a szociáldemokratákkal szemben. 1902 szeptemberében a szociáldemokrata párt vezetősége 
ugyanis úgy határozott, hogy nem vesznek részt Kossuth Lajos születésének századik évfor
dulóján rendezett ünnepségeken és megemlékezéseken, mivel -  mint mondták -  ’Kossuth 
csak a szabadságnak azon intézményeit iparkodott fölépíteni, amelyek a polgárság és a ne
messég közti viszonyt tették kedvezőbbé a polgárságra nézve, de politikai munkásságából 
szándékosan vagy a munkáskérdések iránti érzéketlenség következtében kizárta a m un
kásosztály érdekeit’, továbbá ők nem akarják magukat ’kizsákmányoltatni a függetlenségi 
eszme és harcosai által’.2 Erre a hazai politizáló közvéleményt sokkoló döntésre Ady Endre 
a Nagyváradi Naplóban válaszolt, s a határozatot bántónak, helytelennek, oktalannak és 
a mozgalomra nézve ártalmasnak nevezte. „Szinte rosszul esik -  írta Ady -  lenyomattat - 
ni ezeket a sorokat. Nemcsak a gyalázat fáj, amit e sorok Kossuthra hánynak, de fáj az is, 
hogy a magyar szocialisták, kiknek igazait végre is mind többen kezdik elismerni, s nem 
egyszer védtük meg magunk is, ilyen rettenetesen meg tudtak botlani. Higgyék el nekünk 
a magyar szocialisták, hogy a »burzsoa« sajtó száz cikke nem ártott annyit az ő ügyüknek, 
mint az ő határozatuk csak magában, minden kommentár nélkül.”3 S ha Szabó Ervin talán

1 Jászi Oszkár levele Szabó Ervinhez. 1904. okt. 16. In Litván György -  Varga F. János: Jászi Oszkár válo
gatott levelei. Budapest, 1991, Magvető, 48-49. p.

2 A határozatról a Népszava 1902. szeptember 6-án vezércikket közölt Pártunk és a Kossuth-ünnep címmel. 
A cikket minden valószínűség szerint Szabó Ervin írta. A döntés hátteréhez hozzátartozik, hogy ebben 
az időben megromlott a függetlenségi párt és a szociáldemokraták viszonya.

3 Ady Endre: Kossuth és a szocialisták. In Ady Endre összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmányok. 3. köt. 
Budapest, 1964, Akadémiai Kiadó, 251-252. p.
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Munka a Hirmann Fémárugyárban. 1912 (mnmtf)

legközvetlenebb barátjának, Jászi Oszkárnak, illetve a szocialisták szervezkedését mindig is 
rokonszenwel figyelő Ady Endrének ez volt a véleménye, elképzelhetjük milyen visszhangot 
keltett ez a fajta érzéketlenség, vakság és nemzeti nihilizmus a még mindig a millenniumi 
ünnepségek fényétől és a magyar birodalmi gondolat ideájától elvakított közvéleményben 
éppúgy, mint a tárgyilagosságra törekvő magyar hazafiakban. A sehonnai csirkefogók’, ’ha
zátlan bitangok’, ’kozmopolita latrok’, ’hitetlen, istentelen gonosztevők’ még a legkímélete
sebb jelzők közé tartoztak. Szekfű Gyula még a magyar szociáldemokrácia születése után 
majd egy fél évszázaddal később írt Magyar történeté ben is alig tudta visszafogni indulatait. 
„Ez a nemzetközi program -  írta -, távoli célkitűzéseivel nem sokat mondott a munkásság
nak, úgyhogy a pártvezetőség, melynek folyton elszámolási vitákkal volt baja, minél vas
kosabb formában reprodukálta a marxista elvet, s híveit durva vallás- és egyháztagadásra, 
nacionalista nézetek kigúnyolására nevelte.”4 A szociáldemokrata vezetők -  mindenekelőtt 
Szabó Ervin -  végzetes tévedése máig kíséri és kísérti a szocialista mozgalmat, pedig azóta 
megélt már az ország vagy egy tucat rendszerváltást. Azt azonban feltétlenül Szabó Ervin 
javára kell írnunk, hogy -  szemben számos nemzetiségi munkásmozgalmi harcossal -  ezt 
az álláspontját nemcsak saját nemzetével, de a nemzetiségi mozgalmakkal szemben is ha
tározottan képviselte: „Saját helyzeteteket -  írja egy diákkongresszuson részt vevő nemze
tiségi diákvezetőknek -  úgy ábrázoljátok, mintha csak a románok, szlovákok stb. volnának 
elnyomva és szorongattatva, és mintha azokat az egész magyar nép zsákmányolná ki. Ti

4 Szekfű Gyula: Magyar történet. 2. kiad. 5. köt. Budapest, 1936, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 557. p.
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sohasem mutattatok rá arra, hogy a valóságban Magyarország lakossága nem hat, hanem 
hét részre oszlik; mert a magyar nép és a magyar urak valóban nem nevezhetők osztatlan 
egésznek. Bizony mi azt mondjuk nektek -  a ti nemzeti érzésetek nem sokkal jobb, mint 
a magyar urak uralomvágya. Ti éppúgy csak a saját érdekeitekkel törődtök, mint azok! Ők 
uralkodni akarnak, és uralkodni akartok ti is!”5 Szabó Ervin vaksága a nemzeti kérdésben 
-  talán némi joggal -  bírálható, de ugyanakkor nem tagadható meg tőle valamiféle erköl
csi emelkedettség, amely nem volt tekintettel politikai-taktikai szempontokra, ilyen-olyan 
nemzeti-nemzetiségi érzékenységekre. Ez a fajta bátorság idővel fokozatosan eltűnt a m a
gyarországi szocialista mozgalomból. A nemzetiségi munkáspártok és lapok ugyanis már 
a századfordulótól elégedetlenek voltak a hazai szociáldemokrata vezetők magatartásával, 
sőt sokszor sovinizmussal vádolták őket. „Magyarország -  írja például a Slovenské Robot- 
nícke Noviny 1905-ben -  szintén nemzetiségi állam, noha a magyarok szeretnének belőle 
erőnek erejével egységes magyar államot csinálni, és munkáspárt mégis csak egy van, tudni
illik a magyar. Ennek oka elsősorban a más nemzetiségű munkásság elhanyagolt állapota 
és maradisága, másrészt pedig a magyar elvtársak, illetőleg a párt vezetőségének egyoldalú 
soviniszta bánásmódja. És itt főképp azt akarjuk megmondani, hogy ahogy a polgári hazaffy- 
ak [eredetiben: hazaficáci] kezelik az állami ügyeket, éppúgy viselkednek a mi elvtársaink 
[eredetiben: elvtársi] a Magyarországi Szociáldemokrata Párt ügyeiben.”6 A hazai politizáló 
közvélemény és a nemzetiségi szociáldemokrata politikusok tehát ugyanazt az érzéketlen
séget hányták a magyar szocialista vezetők szemére, csak más-más szempontból.

Jászi Oszkár és Ady Endre tehát kétségkívül a hazai szociáldemokrata mozgalom egyik 
nyílt sebére, a nemzeti-nemzetiségi problémák iránti közömbösségre és közönyösségre ta
pintottak rá, de mind Jászi, mind pedig Ady egyszerű nemtörődömséget, könnyen meg
oldható problémát láttak ott, ahol az igazi szociáldemokraták számára egy valóban nehezen 
feloldható ellentmondás feszült. A szociáldemokrácia hazai teoretikusai (Frankel Leó, En
gelmann Pál, Buchinger Manó, Csizmadia Sándor, Garami Ernő, Weltner Jakab, Ágoston 
Péter, Szabó Ervin, Kunfi Zsigmond, Böhm Vilmos, Peyer Károly, Rónai Zoltán, Mónus 
Illés, Fejtő Ferenc, Kéthly Anna, Szakasits Árpád) ugyanis szervesen kapcsolódtak egy 
születésétől kezdve nemzetközi mozgalomhoz, annak is leginkább ortodox osztrák-német 
ágához (Karl Kautsky, Victor Adler, Otto Bauer), bár impulzusokat nemcsak tőlük, hanem 
a francia, angol, orosz és olasz szocialista mozgalomtól is kaptak. Jól jellemzi ezt a helyzetet 
az a tény, hogy amikor a századfordulón a nemzetközi munkásmozgalomban megjelentek 
Karl Renner autonómiára és föderációra építő valóban újszerű gondolatai, azok leginkább 
a polgári radikálisok táborában keltettek visszhangot, s mindenekelőtt Jászi Oszkárra ha
tottak, s nem a magyar szociáldemokraták ismerték fel eredetiségét és politikai használha
tóságát. A magyar szociáldemokraták között tehát nem volt egy igazán eredeti elme, aki fel 
tudta volna mérni a nemzeti kérdés igazi súlyát, s szembe mert volna helyezkedni a moz
galomban megcsontosodott előítéletekkel, vagy egyenesen új utat merészelt volna mutatni 
a nemzetközi szociáldemokráciának. Ebből a szempontból a magyar szociáldemokrata és

5 Szabó Ervin: A magyar szabadság. Néhány szó az 1902-es nemzetközi diákkongresszushoz. In Szabó
Ervin válogatott írásai. Budapest, 1958, Kossuth, 38. p.

6 A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. 2. köt. Budapest, 1954, Szikra, 267. p.
A továbbiakban MMTVD.
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A z Athenaeum Nyomda munkásainak ünnepi vacsorája. 1911 (mnm tf)

kommunista mozgalom születésétől kezdve mindmáig intellektuálisan és politikailag kö
vető mozgalom volt és maradt, amely kezdetben a Nyugatot, majd a Keletet másolta, kevés 
eredeti gondolattal. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy bár a hazai szociáldemokrácia 
ideológiai fővonala nemzeti és agrárkérdésben mindig is hajlamos volt a doktriner gon
dolkodásra, de a mozgalmon belül -  igaz, a periférián -  minduntalan felbukkantak olyan 
politikusok-ideológusok (Bresztovszky Ede, Erdei István, Takács Ferenc, Takács József), 
akik ezekben a kérdésekben opponálták a szociáldemokrata vezérkart, azaz a magyar nem 
zeti -  s vele párhuzamosan az agrár- -  érdekek erőteljesebb védelmét követelték.7 Ezek
ben a kérdésekben azonban igazi áttörést sohasem sikerült elérniük. Míg hazai szociálde-

7 Bresztovszky Ede (1889-1963) 1933-tól a Népszava szerkesztője volt. 1939-ben kizárták a pártból, s a 
Pesti Újság, a Nagy Budapest, majd 1942-től a Reggeli Magyarország szerkesztője lett. 1941-ben Csilléry 
András lapjában, a Nagy Budapestben például arról értekezett, hogy a magyar középosztály nem egysé
ges szellemű, s nem irányítja egységes magyar akarat, ezért arra van szükség, hogy a középosztály meg
újuljon „a magyar paraszt, magyar munkás és a magyar kisiparos fiainak egészséges friss vérével”. (Új 
vért a középosztályba! Nagy Budapest, 1941. jan. 31.) Takács Ferenc (1893-1956) 1935-ben Vásárhelyen 
szerzett mandátumot. A paraszt- és a nemzeti kérdésben nem értett egyet a pártvezetéssel. Bár a pártból 
nem zárták ki, az 1939-es választásokon a pártvezetés nem támogatta jelöltségét, így elveszítette parla
menti mandátumát. Erdei tevékenységéhez lásd Lássunk tisztán! Szociáldemokrata válasz a kisgazdave
zetőknek. Erdei István beszéde. Hódmezővásárhely, 1946, Szociáldemokrata vezetőség; valamint Agrár-
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mokratáink csak intellektuális értelemben függtek a külföldi szociáldemokráciától, a hazai 
kommunisták (Pogány József, Szamuely Tibor, Varga Jenő, Révai József, Gerő Ernő, Rákosi 
Mátyás stb.) azonban -  talán Lukács György kivételével -  még kevésbé voltak önálló el
mék, s a kommunista mozgalom orosz-szovjet érdekeknek történő fokozatos alárendelődé- 
sével párhuzamosan nemcsak szellemi függetlenségüket vesztették el, hanem egyre inkább 
szembe kerültek a magyar nemzeti gondolattal és nemzeti érdekekkel is, s lettek egy idegen 
hatalom kiszolgálói, aminek mélysége és tragikuma -  legalábbis az akkor még élők számá
ra -  csak 1956-ban tárult föl igazán, hogy azután gyorsan el is felejtsék ezt a ’kínos epizó
dot’. Mindkét mozgalom számára tehát a nemzeti-nemzetiségi kérdések megoldhatatlan 
feladatnak tűntek, általános elvek (nemzeti egyenjogúság és önrendelkezés) leszögezésén 
túl teoretikusaik ezeket a kérdéseket folyamatosan elhessegették maguktól, fejüket a homok
ba dugták, csak hogy Magyarországon élvén ezeket a problémákat nem tudták kikerülni, 
s előbb-utóbb reflektálni kellett olyan ügyekre is, amelyekkel nem szerettek volna foglal
kozni, vagy amelyeknek megoldását automatikusan az osztálytársadalom megszűnésétől 
várták. Magyar szocialista tradícióvá vált -  nem minden ország esetében volt ez így! -  az 
a felfogás, miszerint a nemzeti kérdéseket lehetőleg nem feszegetjük, s csak akkor foglal
kozunk velük, ha már kikerülhetetlenül előttünk tornyosulnak. Egészen máig tart ennek 
a hagyománynak az ereje, s jeleit zavart reflexiókban, a nacionalizmus rémétől való folya
matos és páni félelemben, indulatos kitörésekben sokszor tapasztalhatjuk. De túlzás lenne 
azt állítani, hogy a magyar szociáldemokrata mozgalmon belül egy évszázadon keresztül, 
Buchinger Manótól Kéthly Annáig nem is volt ebben a kérdésben semmiféle elmozdulás. 
Már a két világháború között, amikor is a hazai szociáldemokrácia parlamenti mandátu
mokat szerzett, ez kétségkívül hatással volt a szociáldemokraták nemzeti érzékenységére, 
s ennek jeleit megfigyelhetjük -  példának okáért -  Peyer Károly vagy Mónus Illés munkás
ságában. S mondhatja-e bárki is, hogy Kéthly Anna 1945 után itthon és az emigrációban 
nem a nemzeti érdekeknek megfelelően politizált, s hogy az 1956-os forradalom szellemét 
nem igyekezett minden erejével fenntartani?8

A hazai szociáldemokrata mozgalom szervesen kapcsolódott a nemzetközi szocialista 
mozgalomhoz. Ennek a marxista ihletettségű irányzatnak a kezdetektől az egyik funda
mentális gondolata éppen az volt, hogy a tőkés kizsákmányolás nemzetközi, következéskép
pen az ellene folytatott küzdelemnek is annak kell lennie. Továbbá, hogy a nemzeti kérdés 
előtérbe állítása -  hasonlóan a vallási kérdésekhez -  nem más, mint szemfényvesztés, por
hintés, egyszerű burzsoá trükk. „Hogy a munkásnép figyelme -  írja a Népszava ismeretlen 
publicistája 1891-ben -  elvonassék a gazdászati kérdések fejtegetéséről, s hogy ez által annál 
zavartalanabbul legyen kizsákmányolható, a vagyonos osztály a legbecstelenebb soviniz
musba hajszolja a népet. Szóban és írásban igyekszik a burzsoázia a soviniszta őrültséget

politikai feladataink. Szocializmus, 1946.5-6. sz. 210-212. p. Takács József (1884-1960) munkásságáról 
lásd e fejezet agrárpolitikáról szóló részét.

8 Kéthly politikai beszédeit és írásait lásd Strassenreiter Erzsébet szerk.: Kéthly Anna válogatott írásai és 
beszédei. Budapest, 1990, Elektroplaszt; 1956-tal kapcsolatos írásait pedig Kéthly Anna: Szabadságot Ma
gyarországnak! Írások, beszédek, tanúságtétel a magyar szabadságért a száműzetésben. Budapest, 2000, 
Kéthly Anna Alapítvány. Kéthly 1957 utáni levelezését Zichy Mihály gyűjtötte össze (Száműzve, de le 
nem, győzve. Kéthly Anna emigrációs levelezése 1957-1976. Budapest, 2007, Országos Széchényi Könyv
tár -  Széphalom Könyvműhely).
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a népbe beoltani. S nem oktalanság-e az, hogy a munkások esztelen nemzetiségi hajszák
ban vesznek részt ahelyett, hogy életfeltételeik javításáért szállnának síkra.”9

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1890. december 7-én és 8-án tartott alakuló 
ülésén ún. Elvi Nyilatkozatot fogadtak el, amely nagymértékben támaszkodott a II. Inter- 
nacionálé 1889. évi megalakulási nyilatkozatára, illetve az osztrák szociáldemokraták Hain- 
feldben elfogadott elvi alapvetésére (Principienerklárung). Az Elvi Nyilatkozat érdekvédelmi, 
munkafeltételeket jobbító és általános politikai pontjain túl (munkaidő korlátozása, gyer
mekmunka megszüntetése, kötelező és ingyenes népoktatás, általános és titkos választó
jog, gyülekezési szabadság stb.), elfogadta Marx elnyomorodási teóriáját, tudniillik, hogy 
a magántulajdon elkerülhetetlenül maga után vonja a néptömegek nyomorát és folyama
tos élsatnyulását’, s ezért a fő cél a magántulajdon megszüntetése és a munkaeszközök kö
zös tulajdonba vétele.10 A nyilatkozat azon túlmenően, hogy megállapítja a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt nemzetközi jellegét, s ezzel nem ismeri el a nemzetek, a születés és 
a birtok előjogait, nem foglalkozott nemzeti-nemzetiségi és agrárkérdésekkel, ezzel termé
szetesen hihetetlenül leszűkítette a párt társadalmi bázisát. A hazai szociáldemokraták új, 
1903. évi programja, amely a német szociáldemokrácia erfurti programjára épült, szintén 
a párt, illetve az osztályharc nemzetközi jellegét hangsúlyozta. E szerint a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt nemzetközi párt, következésképpen tagjai minden ország elnyo- 
mottaival éreznek és küzdenek együtt, de ez a program már követelte -  a részletek meg
világítása nélkül -  az országban élő minden nemzet számára az egyenjogúságot.11 Jól mu
tatja ezt a nemzet és haza iránti érzéketlenséget Garami Ernő esete, aki kis könyvecskében 
kísérelte meg megvilágítani a szociáldemokrácia hazafiság- és nemzetköziség fogalmát.12 
Garami üresnek, semmitmondónak és általános szólamnak nevezte Kölcsey szép és máig 
érvényes hazafogalmát („Mert tudd meg, e szóban: haza, foglaltatik az emberi szeretet és 
óhajtás tárgyainak egész öszvessége. Oltár, atyáid által istennek építve; ház, hol az élet első 
örömeit izleléd; föld, melynek gyümölcs feltáplált...”), s azt a képtelen állítást fogalmazta 
meg, hogy a haza nem más, mint jog és kenyér. Továbbá abban az országban -  mint írja -, 
ahol kiváltságok léteznek, ott a népnek nincs hazája. Egy másik tanulmányában Garami 
amellett érvelt, hogy a dualizmus korában a nemzeti ügy (magyar vezényszó, nemzeti
ségek helyzete stb.) már megszűnt a magyarság ügyének lenni, ezek a kérdések csupán 
a dzsentrit érintik és érdeklik, a magyar proletárság ezzel szemben ’teljes közönnyel nézi 
ezeket az ügyeket’.13 A magyar szocialisták is elfogadták, hogy léteznek a világ folyását irá
nyító és meghatározó, s mindenütt érvényes törvényszerűségek és szükségszerűségek, ame
lyek -  mint Marx mondotta -  vaskényszerekkel hatnak, s amelyeket csak fel kell ismerni, 
s a politikában alkalmazni kell. A nagy kérdések megoldása tehát önmagától megold majd 
más -  általuk parciálisnak tekintett -  problémákat. A nemzeti-nemzetiségi problémák te-

9 Népszava 1891. márc. 6. Idézi Erényi Tibor: Szocializmus a századelőn. Tanulmányok a magyarországi 
munkásmozgalom történetéből. Budapest, 1979, Kossuth, 351. p.

10 Az Elvi Nyilatkozat szövegét lásd MMTVD 2. köt. 40-41. p.
11A programot lásd Mérei Gyula -  Pölöskei Ferenc szerk.: Magyarországi pártprogramok 1867-1919. Bu

dapest, 2003, ELTE Eötvös Kiadó, 204-212. p.
12 Lásd Garami Ernő: Hazafiság és nemzetköziség. Budapest, é. n., Népszava.
13 Garami Ernő: Magyarország 1848-ban és 1908-ban. Szocializmus, 1907-1908. 229. p.



S Z O C I A L I S T A  ÉS K O M M U N I S T A  N E M Z E T K O N C E P C I Ó K  ■ 4 7 1

Sztrájkoló munkások a MÁV Északi Főműhelyében. 1920-as évek (fszek)

hát -  vélték a szociáldemokraták -  a korabeli viszonyok között megoldhatatlanok, de ezek 
a kérdések a kapitalizmus felszámolása és az osztályelnyomás kiküszöbölése után automa
tikusan, mintegy varázsütésre maguktól megszűnnek majd.

Csakhogy a nemzeti érzés, az ember nemzethez való tartozása legkevésbé sem olyan 
egyszerű és parciális kérdés, mint amilyennek a szociáldemokraták gondolták. Legkésőbb 
az első világháború kitörésekor ugyanis a legmarxistább szociáldemokraták számára is vi
lágossá válhatott -  s ezen az sem változtat, hogy néhányan ezt a tényt még ma sem hajlan
dók észrevenni -, hogy légvárnak bizonyult az az elképzelés, miszerint valójában csak ’két 
nemzetiség’ létezik: a kizsákmányolok és a kizsákmányoltak osztálya, továbbá az osztállyá 
szerveződő proletariátus szövetségeseit elsősorban más országok munkásaiban, azaz osz
tálytestvéreikben kell keresni. A nemzeti érzés, a nemzethez tartozás ugyanis nem burzsoá 
trükk, hanem az emberi létezés egyik természetes tartozéka, következésképpen ez a szálka 
megakadt a szociáldemokrácia -  s még inkább a kommunista -  mozgalom torkán. Ennek 
következtében magyar baloldali tradícióvá vált ennek a kérdésnek a tagadása, vagy éppen 
háttérbe szorítása, lekicsinylése, s az egész problematika elkönyvelése a ’nacionalizmus ör
döge’ címszó alatt. A magyar szocialista és kommunista mozgalomban ugyanis csak kevesen 
értették meg, hogy a nemzeti kérdéssel valamit kezdeni kell, s még kevesebben jutottak el 
odáig, hogy a nemzeti kérdés felülvizsgálata szükségszerűen maga után vonja a kiindulási 
pontok, azaz az egész szocialista elméleti konstrukció revízióját. A századforduló szociál-
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demokráciája túlságosan is leegyszerűsítette a kérdést, valahogy úgy képzelték a dolgot, 
ahogy ezt a Népszava egyik publicistája megfogalmazta: „A magyar nemzet: a magyar nép! 
S a magyar népnek nincs érdekében elnyomni a román, a szlovák, a szerb népet, mert maga 
is el van nyomva, mert maga is nyög az alatt az iga alatt, amelybe a nemzetiségek népeit 
hajtották. A magyar népnek ugyanaz az érdeke, mint a szlovák, a román, a szerb népnek: 
hogy szabadsága legyen, joga legyen, tisztességes megélhetése legyen e haza határain be
lül minden emberfiának! A jogtalanság, az elnyomatás elidegenítik a népet attól a földtől, 
amelyen életét tölti, s a széthúzó erők érvényesülnek. A szabadságjogok, mint egy hatal
mas kapocs fogják az embereket, s mindazok, akik egyformán és egyenlően szabadok, test
véreknek érzik magukat.”14 S a szocializmus majd érvényesíti ezeket a szabadságjogokat, 
következésképpen kiküszöböli az osztályérdekekből táplálkozó ’hazafiságot és nemzeties- 
kedést’, így megteremtődik a feltétele a nemzetek egyenjogúságának és testvériségének, és 
a nemzeti-nemzetiségi konfliktusok maguktól megszűnnek.

Erről a leegyszerűsített alapról persze könnyű volt bírálni -  mint ahogy azt a korabeli 
szociáldemokrata publicisták meg is tették -  Tisza Istvánt és a nemzetiségi vezetőket, akik 
1899-ben, s később is leültek tárgyalni az eliszaposodott nemzetiségi problémákról. Kunfi 
Zsigmond például 1914-ben azzal vádolta a nemzetiségi béke irányában -  igaz, túlságosan 
is óvatosan -  tapogatózó és taktikázó Tiszát, miszerint ő saját népének a ’legelkeseredettebb 
ellensége’, következésképpen más fajok és népek számára sem tartogat mást, mint üldözést 
és bilincseket, s a románokkal elkezdett tárgyalás is csak félrevezetés és ámítás.15 A dualiz
mus korában tehát a magyar szociáldemokrácia vezetői teljességgel negligálták, vagy egy
szerűen csak félreértették a nemzeti-nemzetiségi kérdés tartalmát, igazi mélységét pedig 
fel sem fogták, de egészen rövid időszakokban -  mint például 1910 körül, a függetlenségi 
Justh-párttal történt szövetségkeresés idején -  taktikai okokból, s óvatosan maguk is han
goztattak függetlenségi, nemzeti jelszavakat, de a nemzeti önrendelkezés elvét még ekkor 
sem mondták ki. 1916-ban Kunfi Zsigmond még azt írta, hogy a nemzeti eszme a múlt 
reakciója’, s egyfelől azt az elvet fogalmazta meg, hogy a nemzetiségeknek biztosítani kell 
nemzeti egyéniségük szabad kifejtését, másfelől földrajzi-gazdasági lehetetlenségnek, to
vábbá ’reakciós utópiának’ nevezte azt az elképzelést, miszerint minden nemzetnek joga 
van saját államához.16 Kunfi ekkor még legfeljebb a Monarchia kereteit nem feszegető, de 
lényegét tekintve mégiscsak egy laza föderalizált államszövetségre gondolt. 1918 őszén azon
ban hasonló sokk érte a szociáldemokrácia vezetőit, mint 1914-ben, ugyanis a Magyaror
szági Szociáldemokrata Párt nemzetiségi tagozatai kivétel nélkül saját nemzetiségükkel, 
azaz nacionalista polgári pártjaikkal keresték -  s találták meg -  a kapcsolatot, mint ahogy 
a magyar szociáldemokraták is a polgári radikálisokkal és a függetlenségiekkel szövetkez
tek. De még ez a váratlan -  s a szocialista ideológiából egyáltalán nem következő -  politikai 
fordulat sem kényszerítette őket terjedelmes dogmáik gyökeres felülvizsgálatára.

Bár nem történt gyökeres fordulat a szociáldemokrata ideológiában a két világháború 
között sem, hangsúlyeltolódásról -  éppen a nemzeti kérdésben -  talán beszélhetünk, hiszen

14 A Népszava cikke a nemzetiségi kérdésről In MMTVD  2. köt. 640. p.
15 Kunfi Zsigmond: Fajok és osztályok Magyarországon. Szocializmus, 1913-1914. 346. p.
16 Kunfi Zsigmond: A nemzeti eszme a háborúban. In Mucsi Ferenc -  Szabó Ágnes szerk.: Kunfi Zsigmond 

válogatott írásai. Budapest, 1984, Kossuth, 176. p.
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a nemzeti érzékenységet érintő ügyekben rendre finomodott a szociáldemokrata álláspont. 
Sok apró jelét láthatjuk ennek, de a változást mindennél jobban mutatja a hazai szociálde
mokrácia Trianonnal, illetve a két bécsi döntéssel kapcsolatos állásfoglalása. „A Magyaror
szágra erőszakolt békeföltételek -  írja a Népszava a béke aláírásának előestéjén -  bennünket, 
szociáldemokratákat töltenek el elsősorban aggodalommal és a méltánytalanság érzésével. 
Mi az általános emberi szabadság harcosai vagyunk, tűrhetetlenül ragaszkodunk a népek, 
nemzetek és fajok önrendelkező jogának tiszteletben tartásához és elítélünk minden erősza
kot, amelynek alkalmazásával a győzők fölrúgják a nép önrendelkező jogát. A Magyarország
ra kényszerített béke a népek megkérdezése nélkül szakítja el tőlünk a magyar proletárság 
millióit, és kényszeríti őket idegen hatalmak jármába, ezzel meggyöngül a mi erőnk, és erőt
lenné lesznek azok is, akiket tőlünk elszakítva talán évtizedeken át fognak hódított népként 
kezelni, amiről tudjuk, hogy mit jelent a dolgozó nép számára.”17 Ha ezt a cikket valaki még 
túlzottan osztályszempontúnak érzi, nevezetesen, hogy hazai szociáldemokratáinknak csak 
a magyar proletárok elszakítása fáj, nos, ez a szempont már teljesen hiányzik a diktátum alá
írása utáni napon megjelent Népszava vezércikkéből. Ebben ugyanis a szerkesztőség nem 
kevesebbet állít, mint hogy a magyarság számára a legfontosabb feladat régi nagyságának és 
hatalmi pozíciójának’ visszaszerzése, mivel az ezeréves múlt nemcsak predesztinál, hanem 
kötelez is’.18 1938 novemberében, az első bécsi döntés után megjelent Népszava-cikk pedig 
arról értekezik, hogy ’győzött az igazság ereje’, továbbá, hogy ’össze kell forrasztani a vissza
csatolt területeket a csonka országgal’.19 S bár a második bécsi döntés után megjelent írás
ban is megjelenik osztályszempontú érvelés (’örömmel fogadjuk az egységes nagy magyar 
munkásmozgalom egykori és jövendő harcosait’), az egész cikk hangsúlyai azonban már 
másutt vannak, hiszen a szerkesztőség ritka históriai pillanatnak nevezi ezt a nevezetes na
pot, amikor is ’egy nemzet teljesen feloldódik egyetlen érzelemben. „Nem érdemként hány- 
torgatjuk fel -  fokozza még a szerkesztőségi vélemény a hangulatot, s döbbentheti meg mai 
olvasóit nem is tartjuk érdemnek, ami magától értetődő, de jólesik visszaemlékeznünk 
azokra az esztendőkre, amikor pártunk kongresszusain a magyar fővárosban gyűltek össze 
a falu és város dolgozói, és a sok között egy-egy öreg kucsmás román paraszt is fölszólalt, 
hogy panaszait és kívánságait föltárja törve, de -  magyarul.”20 Ezeknek a cikkeknek a lég
köre, a megfogalmazásai köszönő viszonyban sem voltak a párt továbbra is érvényes ideo
lógiai kívánalmaival, s csak nagyon kevesen tettek kísérletet arra, hogy a kettőt -  ha nem is 
egy nevezőre hozzák, de legalább -  közelítsék egymáshoz. Ezen kevesek egyike volt a ’párt 
eszének’ nevezett Mónus Illés.

A kívánt szintézist azonban neki sem sikerült megteremteni, hiszen valóban figyelem
re méltó életműve egy feloldhatatlan ellentmondást rejt magában. Mónus ugyanis egyrészt 
szinte ortodox módon ragaszkodott a marxista szocializmus bizonyos szent teheneihez (piac 
felszámolása, tervgazdaság, az állam elhalása stb.), másrészt nem egy területen (demokrácia, 
agrárkérdés, a fasizmus, bolsevizmus és a népi mozgalom megítélése, kultúrpolitika stb.) 
jelentősen megváltoztatta, pontosabban, megváltoztatni igyekezett a hagyományos szociál-

17 Béke? Népszava, 1920. jún. 3.1. p.
18 Aláírás után. Népszava, 1920. jún. 5. 1. p.
19 A döntés. Népszava, 1938. nov. 3. 3. p.
20 Köszöntjük a visszatérőket! Népszava, 1940. aug. 1. 3. p.
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demokrácia megcsontosodott szemléletét. Az 1920-as években Mónus magyarságszemléle
tét ugyanaz a -  bántóan leegyszerűsítő -  kép határozta meg, amelyet még a századforduló 
polgári radikálisai dolgoztak ki. Eszerint Magyarországon a századfordulón két tábor küz
dött egymással: az egyik oldalon állt a feudalizmus büszke vára, amelynek maroknyi serege 
börtönnel és csendőrrel védte a maga osztályuralmát, hogy továbbra is gyarmati sorban 
tarthassa az országot.21 Vele szemben sorakozott fel a haladni vágyó új Magyarország, azaz 
a ’feltörekvő polgárság, a forradalmasodó parasztság és a politikai mozgalom élén haladó 
ipari munkásság’, amely rétegek Mónus szerint éppen a feudális urak hatalomvágya miatt 
nem tudták megvalósítani az európai Magyarországot. Egy pillanatra, 1918 végén és 1919 
elején úgy tűnt, hogy sikerült biztosítani a magyar proletariátus számára a hatalmat, de 
a ’bolsevizmust katasztrofális útján’ nem lehetett megállítani.22 Mónus figyelemre méltó, 
s egyidejű antibolsevizmusát és antifasizmusát, mely nála még szerves egységet képezett, 
kései baloldali hívei és kritikusai megkísérelték egyoldalú antifasizmussá átstilizálni.

Az ellenforradalom után a magyar munkásmozgalom új vezetőinek már az új szükség
letekhez kellett szabniuk a küzdelmet. Az 1930-as évek közepén Mónus kísérletet tett arra, 
hogy a régi szociáldemokrata gondolati kerettel és dogmákkal leszámoljon, azaz a nacio
nalizmus, a nemzeti kultúra, a nemzet, valamint a revízió fogalmát újraértékelje, bár ezt 
rendkívül óvatosan, sok kérdést nyitva hagyva, számos ellentétet nem feloldva tette.23 Mónus 
mindenekelőtt szakított a két Magyarország, a duális nemzet és társadalom ideájával. Elis
merte, hogy a magyarság egy nemzetet alkot, amelyet nem lehet leszűkíteni egy osztályra, 
egy társadalmi rétegre, továbbá azt, hogy „egy népnek sajátos kultúrája, életközössége olyan 
érték, amelynek megbecsülését és a hozzá való ragaszkodást nem lehet helyteleníteni”.24 
A ’nem lehet helyteleníteni’ szavak helyett alkalmasint találhatott volna szerencsésebbet, 
lelkesítőbbet, de így is kétségtelen az útkeresés, az új helyzetértékelés vágya. Ugyancsak meg
kísérelte -  igaz, nem sok sikerrel -  a szocializmus nemzetköziségét és az igazi hazafiságot, 
a nemzeti érzést összeegyeztetni. Egyrészt a nemzetköziség helyett a szocializmus nemzet- 
fölöttiségéről beszélt, másrészt azt mondta, hogy a hazafiság nem lehet bizonyos társadalmi 
osztályok privilégiuma, így a magyar munkásság hazafiságát sem lehet megkérdőjelezni, 
mivel fizikai és szellemi alkotásaival hozzájárul égy nép kultúrájának emelkedéséhez’. Még 
ennél is továbbment A magyarság útja című tanulmányában, ahol lényegében helyeslőén, 
szinte ellenvetés nélkül idézte Szekfű Gyula és Németh László meglátásait korának neo
barokk társadalmáról, illetve a magyar társadalom kasztszerű működéséről.25 Csupáncsak 
szkepszisének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ezek az antinómiák neokonzervatív

21 Ennek részletes kifejtését lásd Mónus Illés: Kunfi Zsigmond. Emlékbeszéd. Budapest, 1929, Világosság 
Nyomda.

22 Lásd például Szabó Ágnes -  Pintér István: Mónus Illés (1888-1944). In uők szerk.: Mónus Illés váloga
tott írásai. Budapest, 1988, Kossuth, passim.

23 Lásd erről Mónus Illés: A szocializmus problémáiról. Mónus Illés három előadása. Felelet néhány ellen
vetésre. Budapest, 1943, Szociáldemokrata Párt, kül. 62-65. p.; valamint A magyarság útja című tanul
mányát (In Szabó Ágnes -  Pintér István szerk.: Mónus Illés válogatott írásai... I. m. 277-293. p.).

24 Mónus: A szocializmus problémáiról... I. m. 62. p.
25Mónus: A magyarság útja... I. m. passim. Mónus Szekfű-értékeléséhez lásd még Mónus Illés: Szekfű 

kiállása. In Jemnitz fános -  Schlett István szerk.: Szocializmus 1906-1938. Válogatás a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt elméleti folyóiratából. Budapest, 1984, Kossuth, 323-325. p.
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A Weiss Manfréd gyár udvara. 1930-as évek (fszek)

reformokkal feloldhatók, ő ugyanis úgy látta, hogy a magyar társadalom csak új összeom
láson keresztül juthat a szabadba. Megdöbbentő párhuzam: a marxista Mónus csak annyi
ban tért el a konzervatív Szekfűtől, hogy ő közel egy évtizeddel hamarabb jutott el a nincs 
más út, csak a forradalom’ téziséhez, illetve egyfajta népfrontos összefogás hirdetéséhez. 
De -  sajnálatosan -  Mónus ezeket a meglátásokat nem ütköztette -  vagy nem ütköztette 
eléggé -  marxista kiindulási pontjaival, a marxista dogmatikával.

A nemzeti kérdés körüli óvatos tapogatózását, megújulási szándékát jól jellemzi az úgy
nevezett népi-urbánus vitában elfoglalt pozíciója. Az ’ingerlékeny urbánusokkal’ szemben 
ugyanis Mónus pontosan felismerte a születő népi mozgalom jelentőségét. Szerinte a fa
lukutatók úttörő munkát végeztek akkor, amikor feltárták a magyar parasztság és a falu 
nyomorúságos és kétségbeejtő helyzetét. Ilyen jellegű szociográfiai feltárás nélkül -  mond
ja -  csak a sötétben tapogatóznánk, s szó sem lehetne bármiféle komoly szociális intéz
kedésről.26 Politikai síkon pedig az egyértelmű elítélés helyett azt a véleményt képviselte, 
hogy népi írókat differenciáltan kell kezelni, s időt kell adni a mozgalom tagjainak, hogy 
tisztázzák nézeteiket. „Most elválik majd -  írja például 1937-ben -, hogy a falukutatók

“ Ennek kifejtését lásd Mónus Illés: Szociográfia. In Szabó Ágnes -  Pintér István szerk.: Mónus Illés válo
gatott írásai... I. m. 369-376. p.
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divatot szolgáltak-e csak akkor, amikor a parasztság helyzetét kutatták. Most elválik, há
nyán lesznek közöttük, akik komoly, fáradságos munkával kutatják, hogyan él nálunk, 
a XX. században a paraszt, a nemzet gerince. A falukutatásnak továbbra is nagy értéke és 
nagy jelentősége van. A társadalmi megismerés az első lépés, a cselekedet, a változtatni 
akaró törekvések csak ezután születnek meg.”27 Mónus is úgy vélte kezdetben, hogy itt egy 
alapvetően politika -  mégpedig kormánypolitika -  által generált mozgalomról van szó. 
Egészen konkrétan: Gömbös Gyula írókat kért fel együttműködésre a magyar társadalom 
átalakítására, s ezek az írók hittek Gömbös forradalmi lózungjaiban. De Mónus később 
már másképp látta a dolgot, nevezetesen, hogy -  néhány kivételtől eltekintve -  egy naiv 
és tisztességes társaságot a hatalmi politika felültetett és megcsalt, s ennek következtében 
szakadék keletkezett az igazi jobboldal és a népiek között. „A jobboldal -  írja ugyanebben 
a cikkében -, amely Gömbös idejében még a »hárommillió koldus« jelszavát lovagolta és 
agrárdemagógiát űzött, már élesen szembefordult a falukutatókkal, és számon kéri tőlük 
-  a zsidókérdést. Az Új Szellemi Front teljesen magára maradt. Jobb felől támadják, bal 
felé nem mehet, fél, hogy »destruktiv«, »hazafiatlan« társaságba kerül. A szociográfusok 
is és rajtuk kívül mások is megtanulják, milyen nehéz a haladásért, a népért becsülete
sen küzdeni.”28

Amikor Jászi megírta nevezetes Leszámolás -  beszámolás nélkül című cikkét, akkor Mó
nus pontosan felismerte ennek jelentőségét, továbbá az írás szociáldemokrata mozgalomra 
vonatkozó kemény kritikáját is érzékelte, nevezetesen, hogy Jászi szerint az együttműködés 
a munkásság pártja és a népiek között mindaddig nem jöhet létre, amíg a szocializmus ’né
hány marxi formulával’ akarja elintézni a falu problémáját. Mónus elismerte ugyan, hogy 
a magyar szociáldemokráciát 1918-1919-ben súlyos tévedések és mulasztások bűne terheli, 
de felhívta Jászi figyelmét az 1930-as új szociáldemokrata agrárprogram jelentőségére, amely 
elfogadta a kisbirtokok magántulajdonát, és az önkéntes szövetkezés alapjára helyezkedett. 
S Mónus a bolsevizmus megítélésében is inkább Jászi álláspontja felé hajlott. De a Jászi által 
bírált többi ortodox marxista hittétel kritikája felett már elsiklott, s úgy látta, hogy a bolse
vizmus, fasizmus, népiek ideológiája helyett a szociáldemokrácia megújuló programja nyújt 
kiutat a magyar társadalom számára a vészes helyzetből. „Igaz: a bolsevizmus is, a fasizmus 
is -  írja Jászinak címezve -  a falu felé nyújtja ki kezét. Mind a két diktatúra a falura akarja 
építeni uralmát. És a falukutatók között mind a kettőnek lehetnek hívei. A mi helyzetünk 
azért nehezebb, mert sem Moszkvát, sem Berlin-Rómát nem hirdetjük, hanem azt, aminek 
ma olyan kevés a visszhangja: szabadságot, a földhöz való jogot, demokratikus önkormányza
tot, személyi biztonságot/”29 Ebből az is következik, hogy Mónus differenciált taktikát látott 
jónak a népiek irányában: egyrészt arra biztatta őket, hogy -  például Erdei Ferenc állás
pontjával szemben -  ne alapítsanak politikai pártot, és ne szóródjanak szét a különböző 
politikai pártokban, hanem maradjanak együtt, s ne éljék fel azt az erkölcsi tőkét, amelyet 
felhalmoztak az évek során, másrészt kíséreljék meg pacifikálni szélsőjobbra és szélsőbalra

27 Mónus Illés: Véget kell vetni ennek! In Agárdi Péter: Szociáldemokrácia és nemzeti illetékesség. Mónus 
Illés írásai a 30-as évekből. Tekintet, 1992. 2. sz. 103. p.

28 Uo. 105. p.
29 Mónus Illés: A falu és a város összefogása. Uo. 107. p.
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tartó népi kortársaikat és híveiket.30 Az ebbe az irányba elmozduló népi mozgalom szerinte 
méltó partnere lehet a magyar szociáldemokráciának.

Kevesebb megértést tanúsított a népi mozgalom iránt a fiatal Fejtő Ferenc. Fejtő egyik 
korai cikkében azt fejtegette például, hogy a népi mozgalom megérdemli az egész társada
lom, így a munkásság figyelmét és rokonszenvét, de ez nem jelentheti a kritika távol ma
radását.31 Szerinte a népi írókat leginkább a narodnyik jelzővel lehet jellemezni, ez fejezi 
ki ugyanis a mozgalom gyakorlati naivitását, elméleti tisztázatlanságát és romantikáját’. 
S bár a népiek -  mondja Fejtő -  többé-kevésbé óhajtják a progressziót, s erőfeszítéseket 
tesznek a ’slamasztikából történő kivergődésre’, mozgalmukat mégis leginkább az eszmei 
zűrzavarral lehet jellemezni. Jól példázza ezt szerinte ’a Tanú művelt és merész vállalko
zója’, Németh László, aki egyedül rendelkezik a népi írók közül átfogóbb programmal. De 
Németh hangjában a fasizmus iránti rokonszenv némi rezdüléseit véli felfedezni, továbbá 
azért bírálja Némethet, mert nem érti, és nem fogadja el a ’történelem legmodernebb felfo
gását’, azaz a marxizmust és a történelmi materializmust. Fejtő szerint ugyanis a marxizmus 
nem kinőtt ruha -  mint ahogy Németh írja hanem „kényelmes búváröltözék, amely az 
eleven valóság oxigénjét közli az emberrel a történelmi adatok áramlása közben. Nincs az 
új történelemírásnak olyan eredménye, amelyre nem e búvárruha segítségével talált volna 
a kutató, még ha társadalmi illendőségből és jófiúságból gondosan fehérre vagy rózsaszín
re mázolta is.”32 Mindezek alapján Fejtő arra a következtetésre jutott, hogy a népi mozga
lom képviselői politikailag iskolázatlanok és műveletlenek, s inkább mesterei a célkitűzé
seknek, mint a módszernek, továbbá inkább az eszmények, mintsem a gyakorlat emberei. 
De kétségkívül ő is -  mint Mónus -  lehetséges szövetségeseket látott a népiekben a hazai 
szociáldemokrácia számára.

Szociáldemokrata múltszemlélet

A magyar szociáldemokraták között nem találunk nagy történetírót, még igazi történészt 
sem igazán. Történetelméleti szempontból az egyetlen kivételt Szabó Ervin jelentette, aki 
valóban figyelemre méltó és eredeti művel (Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar for
radalomban) gazdagította a magyar történettudományt. Ezt a teljesítményt még a radikáli
sok és a szocialisták olyan -  enyhén fogalmazva -  engesztelhetetlen kritikusa, mint Mályusz 
Elemér is elismerte. Mályusz Szabó Ervinben ugyanis értékelte az eredetiséget, a források 
megismerésére való törekvést, a költői lendületet valamint az ’éles kombináló tehetséget’. 
Mályusz Szabó legnagyobb érdemének annak a történeti ténynek a felismerését tartotta, 
miszerint az 1848. március 18-ai pozsonyi országgyűlés nem nagylelkűségből szabadította 
fel a jobbágyságot, hanem rettegésből, nevezetesen egy parasztlázadástól való félelmében, 
továbbá hogy Szabó erre a következtetésre az akkor még elzárt levéltári források ismerete 
nélkül jutott. De -  ismét csak enyhén fogalmazva -  megrótta a mű szerzőjét azért, mert

30 Ennek részletes kifejtését lásd Mónus Illés: Válaszúton? In Szabó Ágnes -  Pintér István szerk.: Mónus 
Illés válogatott... 387-395. p.

31 Fejtő Ferenc: Magyar narodnyikik. In Nagy Sz. Péter szerk.: A népi-urbánus vita dokumentumai... I. m. 
173-179. p. A cikk eredetileg a Szocializmusban jelent meg 1935-ben.

32 Uo. 176. p.
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a marxista materialista elméletet túlzottan rá akarta erőltetni a tényleges történeti valóságra, 
valamint az úgynevezett Judenkravallok valódi történeti okait tudatosan elhallgatta.33

1918 előtt történeti kérdésekkel Szabó Ervin mellett szociáldemokrata politikusok és 
ideológusok (Ágoston Péter, Csizmadia Sándor, Diner-Dénes József, Pogány József stb.) 
mintegy mellékesen foglalkoztak. A két világháború között még ennél is kevesebb történt, 
hiszen ha átlapozzuk a magyar szociáldemokrácia elméleti folyóiratát, a Szocializmust jó
szerivel csak recenziókat és kisebb történeti esszéket találunk -  leginkább saját múltjukról -  
Ascher László, Kemény Gábor, Mónus Illés és Révész Mihály tollából. A szociáldemokrata 
történet- és múltszemléletet tehát nem nagy művek, hanem sokkal inkább egyfajta ideolo
gikus megközelítés jellemzi, s leginkább mások műveinek marxista átértelmezése -  ismét 
csak Szabó Ervin üdítő kivételével. Ennek a világnézeti átértékelésnek három jellemző vo
nása egészen szembetűnő. Egyrészt azoknak a történeti alakoknak (Dózsa, Petőfi, Táncsics 
stb.) a kiemelése és értékelése, akikkel bizonyítani lehetett a forradalmiság és az osztályharc 
folyamatos meglétét a magyar történelemben. A magyar nép tradíciói csaknem kivétel nél
kül forradalmiak’; á  Dózsa-féle lázadás nem volt más, mint a munkások, az elnyomottak 
harca a nemesség, az elnyomók ellen’; ’Dózsa György volt az első, aki a földművelőkért 
harcolt’; ’a dolgozó nép nagy szabadsághőse nem a nagybirtok ősi jogainak utolsó védője 
II. Rákóczi Ferenc, hanem a jobbágyfölszabadító gondolattól tettre gyulladt nemes székely 
Dózsa György’; ’Petőfi igazi proletárköltő volt’ stb. jellegű kijelentések tömegével fordul
nak elő a szociáldemokrata publicisztikában és kongresszusi felszólalásokban.34 Másrészt 
nem egyszerűen kritikus hozzáállás jellemzi a szociáldemokrata történeti írásokat, hanem 
solekal inkább totális tagadása -  úgymond -  az uralkodó osztályok történetfelfogásának, 
tehát annak folyamatos hangoztatása, hogy ezek az úgynevezett történelmi osztályok nem 
az igazság, a történeti hűség, hanem csupán egyszerű osztályérdekből írják vagy még in
kább íratják a történelmet. A magyar szociáldemokraták úgy látták ugyanis, hogy a ’magyar 
uraknak’ semmi más céljuk nincs, minthogy hegemóniájukat fenntartsák, továbbá hogy 
saját osztály- és nemzeti érdekeiket kielégítsék más osztályok és más nemzetek rovására, 
s ennek érdekében mozgósították a történettudományt is. Ebből következően a történelem 
szociáldemokrata revíziója -  mind mondották -  ’tulajdonképpen a magyar politikai célok 
és törekvések revízióját is jelenti’. Harmadrészt a magyar történelemmel foglalkozó szociál
demokrata ideológusok, politikusok és publicisták legfőbb céljuknak a történelmi mate
rializmus elméletének és módszerének alkalmazását tekintették a történettudományban. 
„Ahogy teljesen tudománytalan volt -  írja például az ekkor még szociáldemokrata Migray 
József 1913-ban -  Thaly Kálmán kuruckodó történetírása, ugyanúgy tudománytalan Szekfű 
Gyula labanc történetírása is, mert a tudományos történetírásban se Rákóczy-kultusznak, 
se Habsburg-kultusznak nem lehet hódolni. Éppen a történelmi materializmus módsze
re teszi a történetíró számára lehetővé, hogy személyes antipátiáktól, vagy szimpátiáktól 
függetlenül lehet történelmi eseményeket és azok közepében álló emberek viselt dolgait 
a legnagyobb gondossággal megírni.”35 Hazai szociáldemokratáink meg voltak arról győ
ződve, hogy a történelmi materializmus alkalmazásával olyan magaslatra emelkedhetnek,

33 A recenziót lásd Századok, 1921-22. 410-417. p.
34 Ezeket lásd MMTVD 1-5. köt. passim.
35 Migray József: Szekfű könyve, Rákóczi és a történelem. Szocializmus, 1913-1914. 315. p.
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ahonnan jól beláthatják az emberi történelem szövevényes és zavaros eseményeit, sőt ez 
a módszer egyben érthetővé és világossá is teszi ezeket a mások számára kuszának és ér
telmetlennek látszó történéseket. Csakhogy a történelmi materializmus alkalmazása a tör
ténettudományban legalább annyi problémát szült, mint amennyit megoldott. Nem is be
szélve azokról a primitív ideologikus átértelmezésektől és leegyszerűsítésektől, amelyekből 
csak a történelem sokszínű és bonyolult valósága tűnt el mindörökké.

De más gond is akad ezzel az elképzeléssel. Először is, amint több szociáldemokrata 
foglalkozott egy bizonyos témával, mint például az 1848-49-es forradalom jellegével és ér
telmével, azonnal kiderült, hogy bár valamennyien a történelmi materializmus bölcs uta
sításait és csalhatatlan módszerét követték, mégis egymásnak homlokegyenest ellenkező 
következtetésekre jutottak, s még abban sem tudtak megállapodni, hogy tulajdonképpen 
polgári vagy nemesi forradalom zajlott le 1848-ban.36 Másrészt, hiába alkalmazták a törté
nelmi materializmus sziklaszilárd elméletét a történelmi figurák újraértelmezésére, ha ezt 
nem komoly munkákban, csupán nyúlfarknyi Népszűva-cikkekben vagy kurta Szocializmus- 
tanulmányokban fejtették ki, az eredmény siralmas és elszomorító lett: olcsó leleplezések 
nagy történelmi személyiségekről, lapos közhelyek az osztályharc szerepéről és jelentősé
géről, végül minden történelmi esemény mögött szinte mániákus módon az anyagi javak 
keresése. Jól példázza ez utóbbit Ágoston Péter esete, aki Képek a magyar történelemből cí
men egész sorozatot indított -  úgymond -  az ’igazi magyar múlt bemutatására’, valójában az 
uralkodó történetszemlélet leleplezésére. Megtudjuk Ágostontól például, hogy Zrínyi Mik
lós ’a legnagyobb mértékben bírvágyó ember volt, s e vágya kielégítésére irányuló tetteiben 
ritkán maradt a törvény keretein belül’.37 Szent Margitról, hogy csak a ’rongyok’, amelyeket 
hordott, illetve azok a ’férgek’, amelyek hajában élősködtek avatták szentté, s egyébként is 
szentté avatását a margitszigeti apácák csupán azért kezdeményezték, hogy Margit erek
lyéiből tőkét kovácsoljanak.38 Szent Istvánról, hogy csak azért került ellentétbe Koppánnyal, 
mert az nem akarta az egyházi tizedet megfizetni.39 Árpádról, hogy valószínűleg nem is 
létezett, de ha élt is ilyen nevű ember, nem bizonyos, hogy a magyarok fejedelme volt, to
vábbá, hogy a hont nem is Árpád, hanem az egyszerű nép foglalta el.40 Hunyadi Jánosról, 
hogy küzdelme az ország javainak megszerzése körül folyt, s legfőbb gondjának jelentős 
vagyonának gyarapítását tekintette.41 Az egyházi káptalanok pedig egyszerűen haszonra 
dolgoztak, amikor virágzó üzletet fejlesztetek ki oklevelek hamisításaiból.42 S Pogány József

36 A polgári forradalom elképzelést többek közt Pogány József fogalmazta meg (A magyar társadalom vál
sága az újkor elején. Szocializmus, 1913-1914. 385-406. p.). 1848 mint a köznemesség és főnemesség 
harca teóriát lásd Szabó Ervin alább elemzett monográfiájában, valamint Garami Ernő: Magyarország 
1848-ban és 1908-ban. Szocializmus, 1907-1908. 225-230. p.

37 Rab Pál [Ágoston Péter]: Képek a magyar történelemből. 1. Zrínyi Miklós, a szigetvári hős. Szocializmus, 
1906-1907. 687. p.

38Rab Pál [Ágoston Péter]: Képek a magyar történelemből. 2. Boldog Margit, a margitszigeti apáca. Uo. 
689-690. p.

39 Rab Pál [Ágoston Péter]: Szent István. Uo. 1911-1912. 165. p.
40Rab Pál [Ágoston Péter]: Árpád. Uo. 369. p.
41 Rab Pál [Ágoston Péter]: Hunyadi János ligái. Uo. 1912-1913. 506-507. p.
42 Rab Pál [Ágoston Péter]: Képek a magyar történelemből. 3. Az egyház, mint hiteles hely. Uo. 1906-1907. 

760-761. p.
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is, mihelyst meglelte a történelmi materializmusnak nevezett bölcsek kövét, rögtön meg
értette a Martinovics-mozgalom ’legmélyebb rugóit’, s igaz képet (’nem volt se kalandor, se 
egyszerű reformer, hanem igazi forradalmár’) tudott festeni a mozgalom vezéréről, Mar
tinovics Ignácról, gyermeteg gondolkodóknak nevezve az eddig róla író történészéket.43 
Diner-Dénes József pedig egyik cikkében azt fejtegette, hogy a magyar dzsentri -  ahogy ő 
nevezte -  a ’magyar junker’ évszázadokon keresztül gettóban élt, s a gettóiét miatt zsidó- 
sodtak el oly könnyen a magyar urak, s dzsentrisedtek el a zsidók, s ezért tartott ’minden 
magyar junker magának egy házi zsidót, s minden burzsoá-kapitalista egy házi junkert’.44 
Csizmadia Sándor arról értekezett, hogy Dózsa György ’parasztforradalmát’ addig nem 
lehetett megérteni, és a maga valóságában bemutatni, míg a munkásság saját osztályhely
zetét föl nem ismerte, s szervezkedni nem kezdett, de azóta a parasztforradalom a ’maga 
egészében és minden részletében meglehetősen tisztázottan áll előttünk’.45 Ágoston Péter 
egy egész monográfiát szentelt annak bizonyítására, miszerint „Magyarország régi törté
nete az ingatlan vagyon felhalmozásának története.”46 Ezeknek az írásoknak -  nem is olyan 
nagyon titkolt -  céljuk az volt, hogy illusztrációul s egyben harci fegyverként szolgáljanak 
a szociáldemokrata pártnak a napi politikai eseményekben. Pogány József fentiekben idé
zett tanulmányát például azzal zárja, hogy Martinovics szerint két tényező kell a forrada
lomhoz, nevezetesen a nép elnyomott állapota és a szellemi felvilágosodás. „És még ma is 
csak ott tartunk -  írja hogy az elnyomás ma is megvan, de a fölvilágosodás még mindig 
nem teljes. De ma már hol van az a magyar intellektuel csoport, amely mindent kockára 
téve harcol a nép elnyomatása ellen, és küzd a nép fölvilágosodásáért?”47 Alig telt el néhány 
év, s Pogány József maga is fegyvert ragadott -  igaz nem csak szellemit -, hogy igaz kom
munistaként küzdjön a nép fölszabadításáért.

De nem lenne sem igazságos, sem pedig méltányos, hogy a szociáldemokrata történet- 
szemléletet e kétes tehetségű politikusok és publicisták csodabogarainak összegyűjtésével 
jellemeznénk, s nem a máig legeredetibb és legtisztább szocialista, Szabó Ervin számos ori
ginális gondolatával, és jelentős számú tévedésével. Szabó Ervin ugyanis valóban meg volt 
arról győződve, hogy a magyar történettudomány képviselői tévúton járnak, amikor a nagy 
emberek (Szent István, IV. Béla, Zsigmond, Hunyadi János, Mátyás, Szapolyai, Kinizsi stb.) 
történetét kutatják. Ezzel kapcsolatban Szabó három problémát is látott. Egyrészt nem gon
dolta, hogy ezek a ’hősök’ megérdemlik a hős nevet, mivel -  mint mondja -  értelemben és 
jellemben egyáltalán nem voltak olyan hatalmasak, továbbá nem szolgálták önzetlenül az 
ügyet, s a magyar tudomány és művészet sem köszönhet olyan sokat nekik. De ami ennél 
még fontosabb, Szabó úgy vélte, hogy ez a fajta történetírás sehova se vezet, hiszen nem 
tudja megmagyarázni Magyarország gazdasági és társadalmi szerkezetének fejlődését, és

43 Pogány József: Martinovics és a magyar intellektuel forradalom. S z o c ia liz m u s , 1913-1914. 6-21. p.
44 A fejtegetést lásd Diner-Dénes József: A magyar junker. S z o c ia liz m u s , 1907-1908. 321-325. p.
45 Csizmadia Sándor: Az 1514. évi parasztforradalom évfordulóján. Uo. 256-262. p.
46 Ágoston Péter: A  m a g y a r  v ilá g i n a g y b ir to k  tö r té n e te . Budapest, 1913, Grill Károly, X. p. A mű bevezeté

sében Ágoston tesz egy megszorítást, nevezetesen a modern korban az ingó vagyon is szerepet játszott, 
s -  mint mondja -  akkor meg lesz írva a ’polgárság és a zsidók története’. Ágoston mindent az anyagiakra 
visszavezető, leegyszerűsített materialista történetszemléletét már a korszakban is bírálták. Lásd Farkas 
Geiza: A magyar világi nagybirtok története. H u s z a d ik  S z á z a d , 1913. 2. köt. 551-558. p.

47Pogány: Martinovics... I. m. 21. p.
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végképp nem tud semmit az osztályharcról, pedig -  mint mondja -  ennek „földerítése adja 
majd csak Magyarország társadalmi és politikai történetének igazi magyarázatát”.48 Har
madrészt Szabó meggyőződése szerint azok a történészek akik eddig a magyar történel
met kutatták, nem az igazság érdekében, hanem csupán osztályérdekből írtak. „Annak az 
osztálynak -  érvel Szabó -, annak a pártnak az emberei ők, amely osztály éppen azokban 
a cselekvényekben, amelyeket a nemzet történetére főképpen jellemzőknek mondtunk, tá
volról sem játszották azt a dicsőséges szerepet, amely igazolná mai szereplésüket is, és tör
téneti jogalapot nyújtana mai uralmuknak is. A magyar történetet az uralkodó osztály írta. 
Olyan történetet írt tehát, amely kiemel, és kedvező világításba helyez mindent, amiből di
csőség származhat rá, elhomályosít, vagy egyenesen letagad mindent, amiből -  oly gyakori 
-  gyalázatát olvashatja ki az utókor.”49 Szabó fentiekben idézett írása azonban sokkal inkább 
hasonlít egy politikai pamfletre, mintsem egy történeti tanulmányra, amelyet jellemzően 
a következő formulával zár: „Vigyázzanak az urak! Él Dózsa emléke a nép szívében!” Ez ta
lán történetmagyarázatként sovány felismerés. De Szabó -  sok szociáldemokrata publicis
tával ellentétben -  azt is pontosan tudta, hogy nem elég a politikai jelszavakat hangoztatni, 
vagy a történelmi materializmus felsőbbségét hirdetni, a műveket meg is kell írni. A magyar 
jakobinusokról szóló írását azzal felkiáltással kezdi, hogy hol is van az a szocialista törté
nész, aki majd egyszer megírja Magyarország igaz történetét szocialista szempontból, azaz 
az emberi haladás’ szempontjából.50 Rajta mindenesetre nem múlt, hiszen -  mint barátjá
tól, Jászi Oszkártól tudjuk -  a halálos betegséggel küzdve legfontosabb teendőjének nem 
holmi pártügyeket, hanem az 1848-as társadalmi és pártharcokról szóló nagy munkájának 
befejezését tekintette.51 A posztumusz megjelent Társadalmi és pártharcok a 48-49-es ma
gyar forradalomban című munka -  bár szerzője levéltári forrásokat nem, csak statisztiká
kat, a rendi gyűlés naplóit, emlékiratokat, visszaemlékezéseket és publicisztikai anyagokat 
használt -  mégis eredeti alkotás. A mű gondolati tartalma, hogy Magyarországon a magyar 
nemesség a „régi osztály- és nemzeti harcát félig akarattal, félig az európai események árjától 
magával ragadva, az európai liberalizmus politikai formáiba öltözött”.52 A nemességen be
lül azonban csak parányi kisebbséget -  mindösszesen öt fő, mondja Szabó -  alkottak azok 
a centralisták, akik valóban szakítottak a magyar nemesi ideológiával, programjukat a de
mokratikus államfilozófiára alapozták, és politikájuk megfelelt a polgári kívánalmaknak. 
De a nemesi rend többsége -  beleértve Kossuth Lajost is -  minden lényeges társadalmi és 
politikai átalakulásnak ellensége volt, s a meghozott reformok is csupán a parasztlázadástól 
való félelem, illetve egyéb politikai kényszerítő okok miatt születtek. 1848-49 tehát Sza
bó Ervin szerint nem volt polgári forradalom, hanem csupán a magyar fő- és köznemesi 
renden belüli érdekküzdelmek. A nemesség döntő többsége tehát szerinte nem tudott le
mondani önző céljairól és magánérdekeiről, s ezzel meghiúsította az adott körülmények

48 Lásd Szabó Ervin: Az 1514-i forradalom. In S z a b ó  E r v in  tö r té n e t i  írá sa i. Budapest, 1979, Gondolat, 
76. p.

49 Uo. 77. p.
“ Lásd Szabó Ervin: A magyar jakobinusok. In S z a b ó  E rv in  tö r té n e t i  írá sa i... I. m. 30. p.
51 Jászi Oszkár: Szabó Ervin és életmunkája. In S z a b ó  E rv in  tö r té n e t i  írá sa i... I. m. 583-586. p.
52 Szabó Ervin: Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forradalomban. In S z a b ó  E rv in  tö r té n e t i  ír á 

sa i.. . I. m. 256. p.
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Petőfi és Szabó Ervin 
szobra a Nagykörúton. 
1919. május 1. (fszek)

között múlhatatlanul szükséges nemzeti egységet. A magyar polgárság pedig -  eredendő 
gyengesége okán -  elzárkózott ezektől a mozgalmaktól, sőt nem egy kérdésben kifejezetten 
a liberális nemesség útjába állt. Szabó Ervin ezzel a történeti teóriával kétségkívül feloldott 
egy ellentmondást, amely egyrészt a szociáldemokrata-polgári radikális jelenértelmezés 
(’Magyarországon az önző, csak önérdeküket követő feudális, félfeudális elemek dominál
nak a politikában, a gazdaságban és a közigazgatásban’), másrészt 1848 történeti megítélése 
(48-ban valódi polgári forradalom zajlott le Magyarországon, s a magyar nemesség önként 
mondott le kiváltságairól) között feszült. Szabó Ervin ez utóbbi ’legenda’ leleplezésével va
lóban feloldotta az iménti ellentmondást, de vajon nem teremtett-e újabbakat?

A két világháború között -  elsősorban a sürgető napi feladatok, a jobboldallal szembeni 
állandó védekezés, de egyfajta szellemi igénytelenség miatt is -  elmaradt a magyar történe
lem, kiváltképp 1918-1919 komoly politikai és történeti értékelése is. Még leginkább Mónus 
Illés próbált szembenézni ezzel. A tragikus végkifejlet okát Mónus a feladat emberfölötti 
voltában, továbbá abban látta, hogy a munkásosztály nem tudta vezető szerepét megtar
tani, kompromisszumokra kényszerült, valamint kétfrontos harcot kellett vívnia egyrészt 
az uralkodó osztályokkal, másrészt a kommunistákkal szemben.53 A kapitalizmus válsága 
-  vélte Mónus -  gazdasági válságot idézett elő, s ennek következtében a középosztályok és 
a munkásság elszegényedett, s elkeseredésében a fasizmus felé kezdtek tájékozódni. Ebből 
az elemzésből is jól látható, hogy Mónus -  s a többi szociáldemokrata vezető még inkább -

53 Mónus Illés: Forradalom -  ellenforradalom. Szocializmus, 1936. 547-548. p.
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adósunk maradt 1918 és 1919 tragédiája igazi okainak feltárásával. Összegezve mégis azt 
mondhatjuk, hogy a szociáldemokrata történetfelfogás -  minden eddig felsorolt negatívu
mai ellenére -  egy ponton valóban áttörést hozott, nevezetesen rádöbbentette az igazi tör
ténetírókat és történészeket arra, hogy nemcsak uralkodók és a felsőbb társadalmi rétegek 
történetével kell foglalkozni, hanem az -  úgymond -  elnyomott osztályok történetével is, 
még ha a szociáldemokraták között nem is akadt olyan történész, aki ezt a társadalomtör
téneti áttörést nagy művek, s nem csupán jelszavak szintjén valósította meg.

A szociáldemokraták és a magyar sorskérdések

Annyit egészen bizonyosan állíthatunk, hogy a hazai szociáldemokrácia teoretikusainak 
legfőbb témái nem azok voltak, amelyeket a többi magyarországi ideológiai irányzatok 
a középpontba állítottak (Magyarország függetlensége; országunk helye a Monarchiában, 
majd később Európában; agrárkérdés, zsidókérdés stb.). Ezek a hazánk számára fontos és 
valódi problémák bár megjelentek a szociáldemokrata programokban, elméleti írásokban és 
publicisztikában, mégis csak másodlagos szerepet játszottak. A magyar -  s nemcsak a ma
gyar -  szociáldemokrácia centrumában mindenekelőtt a munkásság helyzete és a szocializ
mus kérdései álltak. Nevezetesen, hogyan javítható a dolgozó- s legfőképp a munkásosztály 
helyzete; hogyan szabadítható fel a munkásosztály az osztályuralom alól; milyen álláspontot 
foglaljanak el a szociáldemokrata és szakszervezeti vezetők és egyszerű pártagok a polgári 
társadalommal szemben; hogyan és milyen módszerekkel dönthető meg a polgári társa
dalom; hogyan szüntethető meg a magántulajdon, s hogyan zajlik majd a termelőeszközök 
társadalmasítása; mi módon szerezhető meg a politikai hatalom; az átmeneti időben mi 
a pártnak és a szakszervezeteknek a szerepe; stb. S meglepő módon csak kevéssé firtatták 
azt az alapvető kérdést, hogy végső soron hogyan is fog működni a szocialista gazdaság, 
továbbá milyen is lesz az a szocialista társadalom, amelynek megteremtésére a szociálde
mokraták (és nem mellesleg a kommunisták) feltették az életüket. Mintha nem is a mi vég
re? lett volna a fő kérdés, mintha a szociáldemokrata vezetők sajátos ideológiai vakságban 
szenvedtek volna, mintha jobban érdekelte volna őket az út, mint a cél. Pontosabban a célt 
nagy körvonalakban megfogalmazták, nevezetesen a magántulajdon megszüntetése útján 
a kizsákmányolásmentes társadalom létrehozását, de hogyan is fog működni ez a társada
lom, nos, ennek a fundamentális kérdésnek a megválaszolására mintha nem maradt volna 
energiájuk és idejük. A szociáldemokraták egymás közötti nagy vitái sem erről a kérdésről 
szóltak, hanem sokkal inkább a célhoz vezető útról.

A magyar szociáldemokrácia derékhada, azaz a párt és a szakszervezetek vezetői és 
ideológusai egy sajátos, hosszú időt feltételező, reformista utat javasoltak. A Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt ezen reformista -  a kommunista ideológusok által megalkuvónak 
nevezett -  taktikáját leginkább Garami Ernő képviselte, s ezzel a taktikával a legtöbb szo
ciáldemokrata vezető (Böhm Vilmos, Buchinger Manó, Kunfi Zsigmond, Propper Sándor, 
Rónai Zoltán, Vanczák János, Weltner Jakab és mások) is egészen 1914-ig egyetértett, a há
borúval kapcsolatban Kunfinak és Rónainak már különvéleménye volt, de a szakadás a párt 
és Kunfiék között csak a proletárdiktatúra igenlése miatt következett be. Garami Ernő és 
Weltner Jakab ideológiai álláspontjának a lényege, hogy a gazdasági (ennek terepe leginkább
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a szakszervezet, s formái a különböző segélyek megszervezése és a magasabb munkabér
követelések) és a politikai harc (a párt) szerves egységet alkot, s az öntudatos munkások 
mindkettőből kiveszik a részüket.54 Továbbá a politikai küzdelemnek van egy rövid távú 
célja, nevezetesen segíteni és megszilárdítani a gazdasági és politikai harcban megszerzett 
javakat és jogokat (meghatározott munkaidő és munkabér, gyülekezési jog, sztrájkjog, sa
ját sajtó, részvétel a törvényhozási procedúrában stb.), hosszú távon meg felszabadítani 
a munkát a tőke uralma és kizsákmányolása alól. Garami amellett érvelt, hogy a gazdasági 
harc, illetve a rövid távú politikai harc még nem elégséges, ennél több kell. „A munkásság 
-  mint írja -  nem elégedhet meg adott helyzetének némi javításával! A munkásságnak tö
rekednie kell arra, hogy a gazdasági kizsákmányoltatás bilincseiből teljesen felszabadítsa 
magát. A munkásságnak meg kell szüntetnie azt az állapotot, hogy minden termelőeszköz, 
minden gyár, műhely szerszám, minden nyersanyag, szén, vas, érc, fa egyetlen társadalmi 
osztály birtokában legyen. Hogy a munkásosztály mind e javakból kirekesztve, kénytelen 
legyen munkaerejét állandóan vásárra vinni, magát kizsákmányoltatni. Amíg ez a helyzet 
fennáll, amíg a termelőeszközök nem az egész társadalom tulajdonát alkotják, hanem csak 
egyes kiváltságos társadalmi osztályok tulajdonában vannak, mindaddig a munkásság -  bár
mily eredményeket érjen is el a gazdasági harc fegyvereivel kizsákmányolt rabszolgája 
marad a kiváltságos osztálynak.”55 A kizsákmányolást pedig kizárólag a hatalmi viszonyok 
megváltoztatásával lehetséges megszüntetni, de ezt a célt csak demokratikus, azaz parla
mentáris úton kívánatos elérni. És még valami, ami egyáltalán nem másodlagos szempont 
Garami gondolkodásában. A demokráciára és a hosszú útra nemcsak az erőszak elkerülése 
miatt van szükség, hanem egyrészt Magyarországon még a kapitalizmus megszilárdulásá
hoz is időre van szükség, másrészt -  ahogy ő mondotta -  a népnevelés és népfegyelem ki
alakulása is időbe telik. A korai szociáldemokraták ugyanis pontosan tudták -  ha sokszor 
nem is hangoztatták -, hogy a ’mai osztályállam helyébe csak politikailag érett, szellemileg 
művelt, erkölcsileg szilárd és öntudatos’ nép és osztály léphet. A magyar szociáldemokra
ták a végcélt illetően minden bizonnyal illuzionisták voltak és délibábokat kergettek, de 
ebben a kérdésben kivételesen tisztán láttak, legalábbis sokkal tisztábban, mint a nép ro
mantikus felfogására hajlamos liberálisok, és -  később -  a népiek. Nem véletlen, hogy bár 
Kari Kautsky több művét lefordították, fő művét a Weg zur Machtot nem, ugyanis az a fajta 
proletariátus, amelyre Kautsky stratégiáját alapozta Magyarországon még megteremtésre 
várt, vagy pontosabban csak korlátozottan állt rendelkezésre. Garaminak ez a reformok
ra alapozott, óvatos, a nevelést és a munkásművelődést előtérbe állító programja egészen 
1918-ig kiválóan működött, de egy kivételes történelmi helyzet, nevezetesen a történelmi 
Magyarország összeomlása, s vele együtt a magyar politikai elit totális csődje mindent egy 
csapásra megváltoztatott. Egy maroknyi csoport, a hazai kommunisták mindent egyszer
re megváltoztatni, s a végcélt azonnal megvalósítani akaró politikája válaszút elé állította 
a magyar szociáldemokratákat. S a magyar szociáldemokraták többsége -  néhány kivételes 
egyéniségtől eltekintve, mint éppen Garami -  belesétáltak a kommunista csapdába, még 
mélyebb káoszba taszítva ezzel az egyébként is tragikus helyzetbe került országot.

54 A gazdasági harc szerepéről és formáiról lásd Weltner Jakab politikai brosúráját (A gazdasági harc. Be 
a szakszervezetbe! Budapest, 1919, Népszava).

55 Lásd erről Garami Ernő: A politikai harc és a munkásság. Budapest, 1918, Népszava, 13. p.
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Munkásszobrok a Berlin (ma: Nyugati) téren. 1919. május 1. (fszek)

A magyar szociáldemokrácia az úgynevezett proletárdiktatúra összeroskadása után 
kényszerűen visszatért eredeti reformista programjához, emigrációba szorítva ezzel vezér
karának jelentős részét (Böhm, Kunfi, Rónai és mások, sőt egy időre még azokat is, akik 
ellenezték a bolsevizmust, mint maga Garami), de ez az új szociáldemokrata vezérkar több 
kényszerű kompromisszumot volt kénytelen megkötni (lásd Bethlen-Peyer-paktum). Ez 
a kiegyezésre, óvatos politikai lépésekre és lassú reformokra alapozó, de lehetőség szerint 
a kereteket tágító szociáldemokrata stratégia és taktika (sztrájkok, politikai tüntetések, bá
tor felszólalások a parlamentben stb.) tulajdonképpen egészen az 1940-es évek elejéig nem 
változott. Ennek következtében a hazai szociáldemokrata párt -  mint ahogy más külföldi 
szociáldemokrata pártok is -  a végcél, azaz a szocializmus megvalósítását eltolták ad Graecas 
calendas. Minden valószínűség szerint a magyar szociáldemokrácia -  a nemzetközi mun
kásmozgalomhoz hasonlóan -  is eljutott volna a maga Bad Godesbergéhez, azaz a marxista 
végcél felülvizsgálatához, ha 1945 után a kommunista ’testvérpárt’ nem döngöli a mozgal
mat teljesen az agyagba, azaz nem számolja fel a szocialista párt önállóságát. A bolsevizmus 
azonban világossá tette a gondolkodó szociáldemokraták számára, hogy egyrészt a végső cél 
erőszakos úton történő elérése -  nagyon enyhén fogalmazva -  zsákutca, másrészt erőszak
kal meg lehet ugyan szüntetni a magántulajdont, azaz a szociáldemokrata doktrína szerint 
a kizsákmányolás alapját, de az igazi problémák csak ezután kezdődnek, nevezetesen hogyan 
működtessük a köztulajdonon alapuló gazdaságot és társadalmat. A világos fejű szociál
demokraták tehát a bolsevizmus 1919-es kudarca után -  a zseniális Eduard Bernsteinnek 
még erre a tapasztalatra sem volt szüksége -  azonnal felismerték, hogy a ’végcél semmi, 
a mozgalom minden’, azaz a javak újraelosztásának követelése előnyösebb a munkásság szá
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mára, különösen, ha van mit osztani, azaz ha van többtermelés. Ezzel szemben a magántu
lajdon megszüntetése, sőt még jelentős korlátozása is csak a hiányt termeli újjá, azon pedig 
végső soron nincs mit osztogatni. A magyar szociáldemokráciának azonban nem adatott 
meg az esély, hogy elveiket a gyakorlatban is kipróbálhassák, de még az sem, hogy poli
tikai küzdelemben kiérlelhessék saját álláspontjukat. S hogy a magyar szociáldemokraták 
is érzékelték a marxizmus tételeinek tarthatatlanságát, nos, azt jól mutatja az a Szociálde
mokrata alternatíva nevet viselő dokumentum, amelyet Kéthly Anna és Bölcsföldi Andor, 
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Emigrációban két vezetője 1973-ban dolgozott ki. 
Kéthlyék ebben a programtervezetben egyrészt kiálltak Magyarország semlegessége mellett, 
másrészt egy olyan szocialista piacgazdaság körvonalait vázolták fel, amelyben az üzemi 
demokráciát megvalósító, ugyanakkor köztulajdonban lévő autonóm vállalatok, amelyek 
vállalati részjegy formában a dolgozók tulajdonában vannak, valódi gazdasági és piaci ver
senyt folytatnak egymással.56 Ezt a figyelemre méltó -  de minden bizonnyal a valóságban 
működésképtelen -  rendszert a magyar szociáldemokrácia nem ültethette át a gyakorlatba, 
ezt is -  mint sok egyéb szociáldemokrata értéket -  elsöpört a rendszerváltozásnak nevezett 
globalizációs és privatizációs hullám.

Magyarország alapvetően mezőgazdasági jellege miatt egy-egy párt vagy mozgalom 
agrárkérdésben kifejtett álláspontjának óriási jelentősége volt. A Magyarországi Szociálde
mokrata Párt ebben az ország számára oly fontos ügyben hasonlóan doktriner módon járt 
el, mint a nemzeti-nemzetiségi kérdésben. A nemzetközi szociáldemokrácia történetének 
egyik nagy vitája ugyanis éppen ebben a kérdésben zajlott Kari Kautsky és Eduard David 
között. Kautsky -  Marxot követve -  nem tett különbséget az ipari és az agrárszféra között, 
azaz azt a követelést fogalmazta meg, hogy a nagybirtokokat valamint a parasztgazdaságokat 
vegyék állami tulajdonba, s az így létrehozott állami gazdaságokat vezessék a földmunkás 
szervezetek, a parasztgazdaságokat pedig alakítsák át állami bérletekké, s tulajdonosaikat 
tegyék bérlőkké. Ezzel szemben Eduard David alapvető különbséget látott az ipari és ag
rárszféra között, következésképpen tagadta a mezőgazdasági nagyüzemek gazdasági fel
sőbbrendűségét, ellene volt a parasztgazdaságok nacionalizálásának, tehát a kisbirtokok 
és önálló parasztgazdaságok létrehozását tartotta szükségesnek. Magyarországon ez a vita 
alapvetően nem a szociáldemokrata párton belül zajlott, bár az 1930-as évekre oda is be
gyűrűzött. A magyar szociáldemokrácia meghatározó figurái ugyanis egyértelműen Kari 
Kautsky mellé álltak, így ez a vita egyfelől a szociáldemokraták, másfelől a polgári radiká
lisok (mindenekelőtt Jászi és Dániel Arnold), valamint a hazai szociáldemokrata pártból 
kivált agrárszocialista mozgalmak, pártok és pártvezetők (Áchim L. András, Várkonyi Ist
ván, Mezőfi Vilmos) között zajlott. A Mezőfi Vilmos-féle Újjászervezett Szociáldemokrata 
Párt egyik programpontja egyértelműbben, világosabban és egyben vulgárisabban már 
nem is fogalmazhatta volna meg ezt az elvi ellentétet, amikor is azt állította, hogy „nekünk 
nem kell a közös tulajdon a földben, mert közös lónak túrós a háta”.57 Az MSZDP 1890-es 
Elvi Nyilatkozata lényegében nem tett különbséget az ipari és a mezőgazdasági tevékeny
ség között, mindkettőre igaznak vélte azt a törvényszerűséget, miszerint a termelési erők

56 Ennek részleteit lásd Kéthly Anna -  Bölcsföldi Andor: S z o c iá ld e m o k r a ta  a l te r n a tív a . Stockholm, 1973, 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt Emigrációban, 9-14. p.

57 Mérei Gyula: A  m a g y a r  o k tó b e r i  fo r r a d a lo m  és a  p o lg á r i  p á r to k . Budapest, 1969, Akadémiai Kiadó, 201. p.
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fejlődése feleslegessé teszi a tulajdon mai alakját, és egyúttal megteremti a közös tulajdon
hoz szükséges szellemi és anyagi feltételeket. Ennek megfelelően a kongresszus határozati 
javaslata amellett érvelt, hogy a ’humanitás követelményei’, a ’földművelés törvényei’, vala
mint a ’talaj tudományos megművelése’, végül pedig a gépesítés és a gazdasági munkásság 
szervezése a ’nagybani üzemet’ igényli, következésképpen a határozat a termőföld közös 
birtokká tételét és a gazdasági szövetkezetek megalakítását propagálta, és kifejezetten elle
nezte a földosztást.58 Ezeken a lényegi pontokon az 1903-as pártprogram sem változtatott 
alapvetően, sőt -  paradox módon -  még a hazai szociáldemokraták 1945-ös programja 
-  tehát amikor a tényleges földosztás már javában zajlott! -  is érveket próbált felsorolni 
a termelőszövetkezetek megalakításának szükségessége mellett.59 Talán nem nevezhető túl
ságosan politikus lépésnek ennek a pontnak a beemelése, ugyanis a paraszttömegek aligha 
olvashattak ki mást ebből, valamint a párt általános jelszavából -  ma a demokráciáért, hol
nap a szocializmusért! mint azt, hogy a szociáldemokrata párt csak átmenetinek tekinti
a földosztást, s távlati célja a szocialista mezőgazdaság megteremtése. S ez annál is inkább 
meglepő fejlemény, mivel a két világháború között a szociáldemokrata párt 1930-ban már

58 A határozati javaslatokat lásd A  M a g y a r o rs z á g i S z o c iá ld e m o k r a ta  P á r t  a la p e lv e i  és a  M a g y a ro rszá g i S z o 

c iá ld e m o k r a ta  P á r t  e lső  o r s z á g o s  k o n g r e ss zu sá n a k  h a tá r o z a ta i .  Budapest, 1898, Népszava, 7. p. Ezen 
a véleményen volt Szabó Ervin is. Lásd Szabó Ervin: Az agrárkérdés Magyarországon. In Remete László 
szerk.: H o l a z  ig a z sá g ? C ik k ek , ta n u lm á n y o k . Budapest, 1977, Magvető, 104-109. p.

59 Az 1903-as programot lásd Mérei Gyula -  Pölöskei Ferenc szerk.: M a g y a r o r s z á g i p á r tp r o g r a m o k . .. I. m. 
204-212. p. Az 1945-ös program pedig a Balogh Sándor és Izsák Lajos által szerkesztett kötetben (M a 

g y a r o r s z á g i  p á r tp r o g r a m o k  1 9 4 4 -1 9 8 8 . Budapest, 2004, ELTE Eötvös Kiadó, 44-45. p.) olvasható.
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elfogadott egy agrárprogramot, amely leginkább -  a méltatlanul elfeledett -  Takács József 
nevéhez fűződött. Takács négy szempontból is szakított a hagyományos szociáldemokrata 
agrárpolitikával, s ezek az elemek nagyrészt megjelentek -  bár tompított formában -  a párt 
XXVI. kongresszusa által elfogadott 1930. évi agrárprogramban.60 Takács egyrészt világossá 
tette, hogy a szociáldemokrata mozgalom és párt agrárpolitikája nem azonos az agrárpro
letariátus ügyével, hanem annál sokkal szélesebb kört ölel fel. Ő tehát egyértelműen szakí
tott azzal a szociáldemokrata felfogással, amely az agrárszférában is csak tulajdoni kérdést 
látott, azaz az agrárszférában is kizárólag az osztályharc meglétét kereste, ebből követke
zően agrárpolitikán csak a ’kizsákmányoltak’, azaz az agrárproletárok, a cselédek és a sze
gényparasztok ügyét értette. Másodszor Takács úgy vélte, hogy a feudális eredetű egyházi 
és világi nagybirtokot meg kell szüntetni, s az így felszabaduló földet fel kell osztani, azaz 
-  s ez valóban óriási lépés a hazai szociáldemokrácia történetében -  az önálló kisbirtokok 
létrehozását kell elősegíteni, illetve a már meglevő mezőgazdasági kisüzemeket kell támo
gatni.61 A párt agrárprogramja -  Takács javaslata alapján -  a hitbizományi és az egyházi 
birtokok teljes, míg egyéb birtokok 200 holdat meghaladó részének kártérítés ellenében tör
ténő kisajátítását követelte. Ezt a radikális lépést belső telepítési, ingyenes házhelyjuttatási, 
hitelezési, adóügyi és egyéb mezőgazdasági fejlesztési és szakoktatási programpontok egé
szítették volna ki. Harmadszor -  s ez már nem a párt programjában, hanem sokkal inkább 
Takács írásaiban jelenik meg -  egy új, nemzeti retorika színre lépését láthatjuk (az erdélyi 
román földvásárlások felemlegetése; Czettler Jenő, gazdaszövetségi elnök belső telepítési 
programjainak dicsérete; hivatkozások Bethlen Istvánra és Teleki Pálra; a ’földkérdés nem
zeti sorskérdés’, ’a magyar parasztságnak itt élnie és halnia kell’ stb. jellegű kijelentések). 
Végül pedig Takács -  szemben a szociáldemokrata vezetők döntő többségével -  pontosan 
tisztában volt a paraszti munka mibenlétével, nehézségeivel és szépségeivel.62 Az 1945 utá
ni tragikus magyar történelem azonban nem nyitott utat a Takács József és Kéthly Anna 
típusú magyar szociáldemokraták számára, a szovjet segítséggel hatalomra jutott kommu
nista párt csak a Marosán György-féle áruló, a lejtőn megállni nem tudó -  mint ahogy azt 
Kéthly Anna nevezte -  szociáldemokratákat részesítette előnyben, legalábbis mindaddig, 
amíg szüksége volt rájuk.

A zsidó származásúak meghatározó szerepe a magyarországi szociáldemokrácia kiala
kulásában (Frankel Leó, Politzer Zsigmond, Csillag Zsigmond, Goldner Adolf és mások), 
továbbá a szociáldemokrácia jelentős baloldali politikai és szellemi mozgalommá fejlesz
tésében (Szabó Ervin, Jászai Samu, Weltner Jakab, Garami Ernő, Buchinger Manó, Kunfi 
Zsigmond, Révész Mihály, Büchler József, Propper Sándor, Mónus Illés és mások) ma már 
közismert tény. Nyomatékkai hangsúlyoznunk kell, hogy zsidó származásról, s nem általá-

60 Az agrárprogram szövegét lásd Gergely Jenő -  Glatz Ferenc -  Pölöskei Ferenc szerk.: M a g y a r o r s z á g ip á r t-  
p o g r a m o k  1 9 1 9 -1 9 4 4 . Budapest, 1991, Kossuth, 194-206. p. A Jászi-levelezésből kiderül, hogy a program 
szövegezésében Dániel Arnold is részt vett.

61 A pártprogram ezt a valóban forradalmi lépést persze mérsékelni igyekszik, amikor is megállapítja, hogy 
a párt továbbra is a kapitalista termelőrendszer megszüntetéséért küzd, de a törpe- és kisbirtokosok -  kis 
ellentmondásba keveredve ezzel -  maguk is ’kizsákmányoltjai a tőkének’. Továbbá javasolja a termelők
nek a termelési és értékesítési társulások és szövetkezetek létrehozását. Uo. 196. p.

“ Lásd például a parasztság számára írt tanácsadó kis könyvét (A  fö ld m ű v e s  tu d n iv a ló i . Budapest, 1946, 
Népszava).
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ban a zsidóságról van szó, ugyanis a magyar munkásmozgalom fent felsorolt vezetői a saját 
személyiségük kialakításában és világnézeti vonzódásukban sem az izraelita vallásnak, sem 
pedig valamiféle zsidó identitásnak különösebb szerepet nem tulajdonítottak. S Magyar- 
ország ebből a szempontból nem különbözött más nyugat- és közép-európai országoktól, 
hiszen ezen országok baloldali mozgalmaiban is jelentős volt a zsidó származású gondol
kodók és funkcionáriusok részvétele. A magyarországi helyzet abban az értelemben sem 
tért el ezen országoktól, hogy az ún. munkásmozgalmon belül a nagy vízválasztó a szociál
demokrácia, illetve a polgári társadalmat helyeslő ideológiák között húzódott, később pedig 
a szociáldemokrata-kommunista ellentét vált meghatározóvá, s nem az internacionalista 
[értsd: zsidó] szociáldemokrácia-magyar szociáldemokrácia kontroverzia mentén alakult ki 
a törésvonal. Ilyen megosztottságok a magyar jobboldali-szélsőjobboldali mozgalmak sze
rettek volna kikényszeríteni, s a XX. század harmincas éveinek végén és a negyvenes évek 
elején kísérlet is történt erre (Bresztovszky Ede, Takács Ferenc), de ezek a kísérletek viharos 
gyorsasággal kihunytak, s az ezt felvetők a pártból történő kizárásával zárultak. Nem úgy, 
mint a cári birodalomhoz tartozó s a zsidók számára engedélyezett területen, az ún. zsidó 
letelepedési övezetben, ott ugyanis ez utóbbi ellentét is csoportképző erővé vált, gondoljunk 
csak a Bund, illetve a SERP (Szocialista Zsidó Munkáspárt), továbbá a zsidó származású, 
de a zsidó alapú önálló szervezkedést elvető szocialisták (Adler, Trockij, Martov stb.) kö
zötti vitára. A magyarországi szociáldemokrácia zsidó származású tagjai tehát egységesen 
univerzalista, internacionalista, kozmopolita, továbbá sajátos asszimilációs nézeteket val
lottak, jóllehet asszimilációs álláspontjuk jelentősen eltért a magyar neológia képviselőiétől. 
Ezeknek a sajátos asszimilációs nézeteknek az volt a lényege, hogy a mozgalomban min
denki elveszti régi identitását, s a magyarok, németek, szlávok, zsidók stb. egy új közösség
ben forrnak össze, amelyben egyrészt érvénytelenné, másrészt érdektelenné válnak a régi 
nemzeti-nemzetiségi hovatartozások.

A zsidó származású szociáldemokrata-kommunista vezetők felülreprezentáltságának 
okait a magyar baloldali munkásmozgalomban ma már többé-kevésbé világosan látjuk. 
A zsidó szakmunkásréteg elitjének és a zsidó értelmiségnek, valamint a magyar szociálde
mokráciának az egymásra találása valóban a kölcsönös érdekeken alapult. A születő ma
gyar szociáldemokráciának ugyanis égetően szüksége volt a munkásság nyelvén értő tanult 
értelmiségre, s ennek a kívánalomnak leginkább bizonyos szakmákból (például nyomdász, 
könyvkötő) verbuválódott, értelmes s önmagukat tovább képezni akaró szakmunkások 
feleltek meg. Éppen azokból a szakmákból jöhettek ezek az emberek, ahol -  a már elem
zett társadalomtörténeti okokból -  a magyarországi zsidóság jelentős arányt képviselt. De 
nem lehet megfeledkezni arról a tényről sem, hogy a korai szociáldemokrácia nemzetkö
zi mozgalom volt, következésképpen a külföldi testvérpártokkal és az Internacionáléval 
kommunikálni képes mozgalmárokra volt szüksége, s ez német, kisebb mértékben francia 
és angol nyelvtudás nélkül elképzelhetetlen volt. Ebből a szempontból a zsidó származású 
szakmunkások egyértelműen előnyben voltak, hiszen döntő többségük von Haus aus hozta 
az anyanyelvi szintű német nyelvtudást. Végül pedig ők általában városi közegből jöttek, 
szemben a falusi származású munkásokkal. Az egyéni életutak elemzése -  gondoljunk csak 
Buchinger Manó, Garami Ernő vagy Weltner Jakab életpályájára -  világosan mutatja, hogy 
a zsidó társadalomnak ez az új nemzedéke már elszakadt a vallási tradícióktól, de keresve 
sem találhattak volna megfelelőbb mozgalmat deszakralizált messianizmusuk (’minden el
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nyomástól és kizsákmányolástól mentes társadalom megteremtése’) kielégítésére, mint a ko
rai szociáldemokráciát. S nem feledkezhetünk meg arról a tényről sem, hogy erre az időre 
a zsidók diszkriminációja -  jogi értelemben legalábbis -  már megszűnt, de ez korántsem 
jelentette a tényleges társadalmi befogadásukat. Ezek az emberek tehát a munkásmozga
lomban találták meg vagy vélték megtalálni azt a szervezetet, amelyben magukat teljesen 
egyenlőnek érezhették, továbbá az internacionális szociáldemokrata ideológia lehetővé tette 
számunkra, hogy zsidóságukat úgy hagyhatták el, hogy közben nem kellett a régi magyar 
politikai-értelmiségi elit által kialakított és így természetszerűleg általuk uralt nemzettu
dathoz alkalmazkodniuk. Ebből a tényből fakadt engesztelhetetlen értelmiségellenességük 
is, amely annyira ellenszenvessé tette a pártot a Jászi-típusú gondolkodók számára, s amely 
még Szabó Ervinnek is annyi gondot okozott.63

A századfordulóra nyilvánvalóvá vált, hogy a zsidó politikai-szellemi elit, amely nagy
részt a magyar neológiával volt azonos, asszimilációs megoldása csak nagyon szűk társa
dalmi csoportok számára volt elfogadható. A zsidó származású szociáldemokraták tehát 
egy másik megoldással kísérleteztek, s ez lényegét tekintve eltért a hagyományos ortodox, 
a cionista és a polgári radikális megoldástól. Ennek lényegét abban lehetne összefoglalni, 
hogy nem a nemzeti tudat egy másikra történő felcserélése (kikeresztelkedők) vagy a ré
gihez való ragaszkodás (ortodoxia), illetve a réginek a megújítása (neológia), továbbá egy 
új magyar nemzeti tudat kialakítása (polgári radikálisok) a feladat, hanem a hagyományos 
nemzeti tudat totális tagadása és az internacionális osztálytudat előtérbe állítása. S ezt a lé
pést a tradicionális magyar értékek tiszteletében nevelkedett magyar értelmiségiekből csak 
nagyon kevesen tudták megtenni, politizálni vágyó tagjai ugyanis kisebb fenntartásokkal 
vagy éppen gond nélkül beilleszkedhettek a fennálló politikai keretekbe. Ez jellemezte 
a korai szociáldemokrácia -  mint ahogy azt fentebb elemeztük -  nemzettudatát. Ez a ki
alakult konstelláció azonban -  amelynek tehát hangsúlyozottan társadalomtörténeti okai 
voltak -  súlyos következményekkel járt a magyar szociáldemokráciára, sőt az egész magyar 
baloldalra nézve. Ezt a nemzeti kérdések iránti totális érzéketlenséget használták ki ugyanis 
a hagyományos magyar politikai-értelmiségi elit tagjai, hogy diszkreditálják a valós szo
ciális és politikai kérdéseket feszegető szociáldemokráciát, s 1919 után a szélsőjobboldali 
radikálisok még ehhez a zsidó származásúak kétségkívül meglévő felülreprezentáltságát is 
hozzátették. Ők persze -  amint azt egy előző fejezetben láttuk -  nem felül reprezentáltságról 
beszéltek (ilyen finom fogalmi distinkciókkal ők nemigen törődtek), amikor a bolsevizmust 
azonosították a zsidósággal, s nemcsak a proletárdiktatúrát, de a háború elvesztését és a tör
ténelmi Magyarország szétesését is a hazai zsidóság nyakába varrták.

A magyar szociáldemokrácia -  a fentiekben elemzett -  nemzetfelfogásából (haza csak 
ott van, ahol jog és kenyér van) és internacionalizmusából következett, hogy a mozgalom 
vezetői nem akartak tudomást venni a magyar politikai és szellemi életben folyamatosan 
meglévő, de a századfordulótól kezdve egyre inkább kiélesedő zsidókérdésről. Ennek legfőbb

63 „Hogy magyar szocializmus legyen -  írja például Jászi 1904-ben Szabó Ervinnek -, ahhoz új program 
és új emberek szükségesek. Főleg új emberek, mert a program lényegében a régi, csak a taktika fog vál
tozni. De ezek az emberek! Hidd el, édes Ervin: nagy történelmi mozgalmat nem csinálhatnak inferioris 
vezérek, nekem pedig a jelenlegi tábor -  Csizmadia elvtársat sem véve ki -  valóságos kultúrpofon, ha 
szóba állok velük.” Jászi Oszkár válogatott levelei. Budapest, 1991, Magvető, 56. p.
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bizonyítéka, hogy a mozgalom napilapjában, a Népszavában, illetve elméleti orgánumában, 
a Szocializmusban 1919 előtt alig van ezzel a témával foglalkozó tanulmány, cikk, recenzió. 
S ami ennél még árulkodóbb, hogy a nemzetközi szocializmus vezetőinek (Marx, Bauer, 
Kautsky, Oppenheimer stb.) erről szóló írásai sem itt, hanem a Huszadik Században jelen
tek meg. Jól tükrözi ezt az óvatos megközelítést Vanczák Jánosnak, a Vas- és Fémmunkások 
Szövetsége titkárának hozzászólása az 1917-es nevezetes Huszadik Század-körkérdéshez.64 
Vanczák a válaszadók ama kisebbségéhez tartozott, akik szerint nincs Magyarországon zsi
dókérdés. Hozzászólásának elején azt a különös és meglepő kijelentést teszi, hogy nem ren
delkezik elegendő szabad idővel, hogy a feltett kérdésekre válaszoljon. Mintegy jelezve ezzel 
a Huszadik Század szerkesztőségének, hogy ő és elvtársai ennél sokkal fontosabb ügyekkel 
vannak elfoglalva. S egyébként sem olvasta Ágoston Péter nagy vihart s végső soron magát 
a körkérdést is kiváltó könyvét. Nem olvasta, s nem is kísérte figyelemmel a körülötte tá
madt vitát -  mint mondja mindenekelőtt elvi okokból, hiszen nem foglalkozik felekezeti 
kérdésekkel, ezeket ő elintézettnek tekinti, hiszen pártjának programja világosan kimondja, 
hogy a vallás magánügy. Ez azonban nem jelenti azt -  folytatja kissé ellentmondásba ke
veredve előbbi kijelentésével - , hogy ő és elvtársai ne vennének tudomást e felekezeti vi
tákról: „Figyeljük ezeket az eseményeket, s őszinte sajnálattal látunk e téren támadást és 
védekezést egyaránt.” Vanczák tehát tagadja, hogy létezne zsidókérdés, bár látja, hogy ilyet 
sokan „csinálni akarnak”, tagadja továbbá ennek jogosultságát és szükségességét. A zsidó
ság -  véli -  ugyanis sem számarányánál fogva, sem pedig társadalmi súlyánál fogva nem 
szolgál arra, hogy vele, mint társadalmi problémával számolni kellene. Véleménye szerint 
ugyanis a statisztikák azt mutatják, hogy az izraelita hitűek aránya 1857-től kezdve emel
kedőben van: „alapjában véve azonban az ország nem zsidó vallású lakosságához mérten 
mégiscsak igen alacsony arányszámot képvisel, s ezen az arányon az utóbbi másfél évtized 
sem változtatott valami jelentősen”.65 Hogy ennek ellenére -  látszólag, teszi hozzá Vanczák, 
enyhítendő a logikai ellentmondást -  mégis van zsidókérdés, annak okát ő abban látja, hogy 
a zsidóság igyekszik magát a felsőbb társadalmi rétegekbe felküzdeni, továbbá a könnyebb és 
jövedelmezőbb iparágakat választja ki magának, sőt az újabb időkben az intellektuális pályák 
felé is orientálódik, így „összeütközésbe kerül a nem zsidó vallású középosztály érdekeivel, 
amely osztálynál tudvalevőleg a hivatal és az intellektuális szabad foglalkozás, orvosi, ügy
védi, papi, tanítói pályák az életcél, s mert ez az osztályunk sem nem élelmes eléggé, sem 
nem az igazi tudást és képességet tekinti jogcímnek mind e kereseti források megszerzésé
nél, hanem az ősi jusst, hát a feltörekvő zsidóság ellen, hogy a maga osztályérdekeit védje, 
megcsinálja a zsidókérdést, mi ellen a zsidóság védekezése olaj a tűzre.”66

Vanczák úgy látja továbbá -  megfeledkezve ezzel tagadó kiindulópontjáról -, hogy 
a zsidókérdés fenntartásában magának a zsidóságnak is része van. A haladó kornak, illetve

64 A hozzászólást lásd: A zsidókérdés Magyarországon. Huszadik Század, 1917. 2. köt. 31-33. p. Vanczák 
-  bár erre nem rendelkezünk egyértelmű és közvetlen forrással -  minden bizonnyal a szociáldemokrata 
párt megbízásából írta hozzászólását. A körkérdésre ugyanis Szabó Ervin mellett (aki viszont a Huszadik 
Század belső munkatársai közé tartozott) csak ez az egyetlen szociáldemokrata válasz érkezett, tehát nem 
szólt hozzá a pártban Vanczáknál nagyobb tekintélynek számító Garami vagy Kunfi.

65 Huszadik Század, 1917.2. köt. 32. p. A Vanczák által közölt statisztika 1857-től mutatja ezt a növekedést 
3,37 százalékról 4,67 százalékra 1890-ig.

66 Uo. 32. p.
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a népműveltség általános terjedésének köszönhetően ugyanis lazul az emberek valláshoz 
való viszonya, de nem így a zsidóságnál: „A falu és a kisvárosok népét minden péntek este, 
minden szombati nap újra és újra figyelmezteti arra, hogy ott zsidók laknak, hívei olyan 
felekezetnek, mely külön társadalmi és vallási életet követel híveitől, olyan emberek, kik 
a lakosság többi részével egybe nem forrnak. A külön ünnepek, mely más felekezetűeknél 
alig tűnnek fel, a zsidóságnál, mint kereskedő és üzleti népnél, a lezárt üzleti helyiségekkel 
újra és újra ráterelik a figyelmet a zsidóságra. A viseletben a hagyományos kaftán s pajesz, 
az élelmezésben a rituálisság, mind olyan külsőségek, melyek állandó forrásai a mestersé
gesen szított ellenszenvnek, amely ellenszenvet aztán a más felekezetű népeknél ki lehet 
használni a zsidóság ellen.”57 Ebből következik, hogy a zsidókérdés falusi és kisvárosi prob
léma, s a nagyvárosokban, ahol a zsidóság levette a „vallási szokások bilincseit”, kevésbé 
érezni a zsidókérdés létezését.

Vanczák a zsidósággal szembeni ellenszenv másik okát abban látja, hogy a többi fele
kezet ellenségesen tekint a zsidó vallásra, s a keresztény felekezetek alsóbb papsága rende
zetlen anyagi viszonyai miatt sok esetben felekezeti türelmetlenséggel tekint a zsidóságra. 
Vanczák tehát -  miután kijelentette, hogy nincs zsidókérdés -  az okokat részben gazda
ságiaknak, részben felekezetieknek tartja. Ennek megfelelően a megoldást is abban látja, 
hogy a felekezeti kérdésnek, azaz magának a vallásnak kellene háttérbe szorulnia, s ez sze
rinte könnyen elérhető, ha a magyar társadalom progresszív elemei összefognak. S mind
járt példával is illusztrálja megoldási javaslatát, ugyanis -  mint írja -  szakmájának 40 ezer 
dolgozója között száműzve van minden felekezeti vita, következésképpen nem is merül fel 
soha semmiféle felekezeti villongás. Továbbá az is enyhítene a nem létezőnek nyilvánított 
problémán, ha megszűnne a kötelező vallásoktatás az iskolákban: „A gyermek romlatlan 
lelkét kell törvényesen megvédeni és megkímélni a felekezeti méregtől, s akkor egy-két 
generáción keresztül nemcsak az állítólagos zsidókérdést, de minden felekezeti kérdést 
eliminálni lehet, s ez dicsősége lesz ennek az országnak, és záloga a boldogabb jövőjű ma
gyar társadalomnak.”67 68

Vanczák optimista álláspontját nem osztotta Szabó Ervin, aki a Huszadik Századba írt 
hozzászólását egy pengeváltással kezdi, s aligha lehet kérdéses, hogy a szociáldemokrata 
párt elitje mellett megszólítottjai a magyar neológia vezetői: „Naivságnak kellene monda
nunk a kérdésnek csak felvetését is, hogy van-e Magyarországon zsidókérdés. Kérdezni 
azt, hogy van-e valami, amivel nincs ez országban senki, aki, hacsak mesterségesen el nem 
zárkózik a külvilágtól, lépten-nyomon ne találkoznék: az utcán, az irodalomban, a hiva
talokban, a társaságban, a sportban -  valóban naiv volna, ha nem láttuk volna éppen az 
Ágoston könyve körüli vitában, mily felháborodott konoksággal tagadják némelyek. [...] 
A zsidó struccpolitika ez új képviselői eleve antiszemitának bélyegeznek mindenkit -  zsidót 
és nem zsidót aki -  mint Ágoston -  azt mondja, hogy van zsidókérdés, és hogy miként 
a németeknek, franciáknak, angoloknak, ruténeknek, románoknak, tótoknak, katoliku
soknak, ortodoxoknak, protestánsoknak -  és magyaroknak, akikhez ők magától értető
dően számítják magukat -  vannak specifikus tulajdonságaik (jók és rosszak), azonképpen 
a zsidóknak is lehetnek, és ezek a specifikus tulajdonságok kiválthatnak a környezet részé

67 Uo.
68 Uo.
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ről rokonszenvet és ellenszenvet egyaránt.”69 Nem kizárólag a zsidók rossz tulajdonságai 
azok -  folytatja gondolatmenetét Szabó amelyek kiváltják az antiszemitizmust, hiszen 
néhány jó tulajdonságuk (mint például a szorgalom, a józanság stb.) ugyanúgy zsidóelle- 
nességhez vezethet.

A kérdés Szabó Ervin szerint ennél összetettebb, s legalább két síkon vizsgálható: az 
uralkodó és az alsó néposztályoknál. Az uralkodó osztályok antiszemitizmusa kevésbé ma
gyarázható gazdasági és politikai okokkal, hiszen a zsidó bérlő és földtulajdonos osztály
helyzete ugyanaz, mint a magyar földbirtokosé, s politikai síkon a hazai zsidóság ugyanúgy 
konzervatív és kormánypárti, mint amaz, végül pedig a magyar nagybirtokosok kiegyeztek 
az uzsoratőkével, illetve a finánctőkével, ami Szabó szerint Magyarországon többé-kevés- 
bé azonos a zsidósággal. Szabó Ervin az okokat sokkal inkább egyfajta ősi idegenkedésben 
-  az ő kifejezésével -, ’láthatatlan lelki finomságokban kiütköző közös formaság hiányának 
esztétikai érzésében - , látja, amellyel a magyar uralkodó osztály tekint a hazai zsidóságra. 
Az alsó osztályok antiszemitizmusa viszont egyértelműen gazdasági eredetű: a kizsákmá
nyoltak harca a túlnyomóan zsidó tőkével szemben, s ezek az osztályok az objektív tőke 
helyébe gyakran annak szubjektív képviselőjét, a zsidót helyettesítik be. Végül pedig Szabó 
szerint a hazai antiszemitizmus egyik legfontosabb oka, hogy a hazai zsidóság, amely mind
untalan egyenlőséget, türelmet, kölcsönös megértést prédikál’, kevésbé emancipálta magát 
saját nemzeti, faji és vallási elfogultságaitól, mint azok, akiket vallási türelmetlenséggel és 
előítéletekkel vádol. Ez a nacionalista, soviniszta zsidóság meg van ugyanis arról győződ
ve -  véli Szabó -, hogy üzletet, pozíciót csak zsidókra érdemes bízni, mert csak nekik van 
elég eszük ilyesmire. Mindezek alapján eredménytelennek véli és elveti az erőszakos hatal
mi beavatkozás módszerét (zsidók kitiltása bizonyos iparágakból), helyette véleménye sze
rint olyan gazdasági, társadalmi és lelki környezetet kell teremteni a magyar nép számára, 
amely a hiányzó tulajdonságokat kifejleszti mindenkiből. Végső soron tehát Szabó abban 
látja a megoldást, hogy olyan gazdasági és társadalmi körülményeket kell létrehozni, ame
lyek szabaddá és műveltté teszik a népet, végül azzal fejezi be fejtegetését, hogy az új orosz 
demokrácia odahaza tartja majd a gettózsidóságot, s ezzel „megszűnik a nyugati zsidó szi
szifuszi mindújrakezdése a kulturális európaisodás irányában”.70

Voltak azonban a szociáldemokrata párton belül másfajta elképzelések is, legalábbis 
ezt mutatja az Ágoston Péter példája. Ágoston, a nagyváradi jogakadémia tanára, ugyan
is tagja volt a szociáldemokrata pártnak, de zsidóságról vallott nézetei jelentősen eltér
tek a pártvezetés álláspontjától, s inkább egyes polgári radikális gondolkodók nézeteivel 
mutattak rokonságot. Ágoston 1916-1917-ben egy kétkötetes munkát jelentetett meg 
a Nagyváradi Társadalomtudományi Társaság kiadásában A jövő kérdései címmel.71 A má
sodik, A zsidók útja címet viselő kötetben Ágoston úgy fogalmazott, hogy Magyarorszá

69 Szabó Ervin hozzászólása A  z s id ó k é r d é s  M a g y a r o rs z á g o n  című vitához. H u s z a d ik  S z á z a d , 1917. 2. köt. 
142-148. p. Szabó Ervin véleményéhez lásd még Jászi Oszkár bevezetőjét, amelyet Szabó T á r s a d a lm i és  

p á r th a r c o k  a  4 8 -4 9 - e s  m a g y a r  fo r r a d a lo m b a n  (Bécs, 1921, Magyar Kiadó) című művéhez írt.
70 Uo. 148. p.
71 Ágoston Péter: A jövő k é rd é se i. 1. köt. A  m i ú tja in k . M a g y a r o r s z á g  jö v ő je . Nagyvárad, 1916, Nagyváradi 

Társadalomtudományi Társaság; és uő: A  jö v ő  k érd ése i. 2. köt. A  z s id ó k  ú tja . Nagyvárad, 1917, Nagyvá
radi Társadalomtudományi Társaság.
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gon a zsidókérdés tabutémává vált, mivel a zsidók és a filoszemiták ellenezték az ügy fe- 
szegetését, s megakadályoztak mindenfajta ilyen jellegű vitát. Csakhogy a háború sújtotta 
Magyarországon a probléma oly mértékben került előtérbe, hogy arról hallgatni tovább 
nem lehetett. Ágoston szerint tehát egyértelműen a világháború dobta felszínre az addig 
is meglévő, de jelentős szerepet nem játszó antiszemitizmust.72 A békebeli Magyarország 
ugyanis képes volt -  mintegy jól működő olvasztótégelyként -  asszimilálni a keleti zsidó 
bevándorlókat, de a háború megakasztotta ezt a jól indult folyamatot, s egyszerre minden 
a visszájára fordult. Ennek okát elsősorban abban látta, hogy az 1910-es évek nagyfokú 
bevándorlását senki sem tudta meggátolni, továbbá a „kulturált zsidó nem elég erős arra, 
hogy a keletről beözönleni készülő kultúrálatlan zsidóságot rövid időn belül felemelje. De 
a magyarság sem elég erős arra, hogy a folyton beözönlő keleti zsidóságot önmagába be
olvassza. A beözönlés veszélyezteti a magyarrá lett zsidóságot, hogy visszahúzza a kulturá- 
latlanságba, veszélyezteti a magyarságot, mert eggyel több nemzetiséget jelent.”73 Ágoston 
szerint az a veszély áll fenn, hogy ez az új nemzetiség megváltoztatja az ország jellegét, 
s lehetetlenné teszi a formálódó demokráciát. S ez az új helyzet válaszút elé állítja a beol
vadt zsidókat is, azt követelve ugyanis tőlük, hogy vagy határolják el magukat az asszimi- 
lálatlan zsidóktól, vagy pedig térjenek vissza a ’zsidó nemzeti velleitásokkal még telített’ 
tömegekhez. Szemmel láthatóan Ágoston is -  ugyanúgy, mint Szekfű Gyula -  feltételezett 
egy századforduló körüli nagy zsidó bevándorlást, ami a mai kutatások szerint nem felel 
meg a tényeknek. Sokkal inkább arról van szó, hogy ők egy másod- vagy harmadgene
rációs nagyobb részben ortodox, kisebb részben haszid zsidó tömegről feltételezték azt, 
hogy ezek friss galiciáner’ bevándorlók.

Ágoston szerint a zsidókérdés nem más, mint súrlódás a társadalom két csoportja, 
a zsidók és a nem zsidók között, s másodlagos ebből a szempontból az a kérdés, hogy 
a zsidóság faj-e, felekezet-e, vagy pedig sajátos társadalmi csoport. Ez a természetszerű
en előállt súrlódás szerinte akkor fog megszűnni, ha a nem zsidók feladják a zsidók iránt 
megnyilvánuló elzárkózó politikájukat, a zsidók pedig teljesen megszüntetik különállásu
kat. De mit is jelent ezen különállás feladása? Természetesen a teljes beolvadást, a zsidó 
vallás elhagyását, tulajdonképpen a zsidóságnak mint felekezeti, nemzetiségi, társadalmi 
és foglalkozási csoportnak a megszűnését. Ezt a beolvadást Ágoston úgy képzeli el, hogy 
a korabeli évi 500 helyett 5 ezer zsidónak kellene megkeresztelkednie, így a vallásváltással 
megszűnne maga a zsidó nemzetiség is. A kikeresztelkedés azonban csak első lépés lenne 
egy világméretű kultúrvallás megteremtéséhez, amelynek alapgondolata az emberi akarat 
és emberi méltóság tudata, s ennek az új vallásnak az úttörői, mint ahogy a kereszténységé 
is, ismét csak -  az általa már előzőleg megszüntetésre ítéltetett -  zsidók lennének. A kike
resztelkedés mellett Ágoston azt is elkerülhetetlennek tartotta, hogy a zsidók az összes fog
lalkozási ágban egyenlően legyenek képviselve, azaz legyenek zsidó iparosok, munkások, 
földművesek és kisbirtokosok is. De miért gondolta Ágoston kikerülhetetlennek a hazai 
zsidóság teljes beolvadását? Egyfelől azt mondja, hogy a társadalmi fejlődés, a progresz- 
szió szükségszerűen kikényszeríti ezt a lépést: „Az emberiség nagy, általános haladása

72 Ezt életrajzi momentumok is megerősítik. Háborús naplójából (Politikatörténeti Intézet 689. f. 4. ő. e.) 
ugyanis egyértelműen kiderül, hogy Ágoston figyelmét harctéri tapasztalatai irányították a zsidókérdésre.

73 Ágoston: A zsidók útja. . . I .m . 6-7. p.
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szempontjából nézve a pajeszesek éppen olyan veszélyesek, mint akik, kékvérűségüket 
állítván, különbségeket tartanak fenn azokkal szemben, akik erre nem hivatkozhatnak. 
Az egyenlőségre való törekvés valamely állam keretén belül nem arra való, hogy valamely 
réteg a maga részére lefoglalja a társadalom előnyös foglalkozásait.”74 Másfelől praktikus 
okokat említ, nevezetesen, hogy a zsidókérdés léte mint egy sajátos társadalmi-gazdasá- 
gi-politikai konfliktusé, tűrhetetlen a modern társadalomban. Ágoston tehát történelmi 
materialista felfogásának megfelelően egy olyan harmonikusan működő társadalmat vi
zionál, amelyben az ilyen jellegű konfliktusok szükségtelenek és feltétlenül kiküszöbölen
dők, akár a zsidók kiküszöbölése árán is.

Ezzel azonban nincs vége a történetnek. Ágoston szerint ugyanis kétféle zsidó létezik. 
Az egyik a modernista neológ -  a „nem zsidó zsidó” -, akinek leghőbb vágya a beolvadás, 
hogy végre megszűnjön zsidó lenni. Ezzel szemben az ósdi ortodoxok zsidók akarnak -  nem
csak felekezeti, hanem nemzetiségi szempontból is -  maradni. A cionista zsidó Ágoston 
szerint csak az ortodoxok egyik alfajtája, ugyanis a cionisták ugyanúgy irredenták, mint az 
ortodoxok, csakhogy ők nem várnak Istenre, hanem maguk akarják megteremteni a zsi
dó államot. Míg a neológ zsidó egyenlőségre, addig az ortodox az elkülönülésre helyezi 
a hangsúlyt, s a különb vagy másnál parancsát adja tovább fiainak.75 A neológban állandó 
frusztrációt okoz az ortodox zsidó léte, s azért támogatja az ortodoxok kivándorlását, hogy 
végre maga megszűnhessen zsidónak lenni. Ágoston szerint ezeket a neológ zsidókat az 
antiszemitizmusnak nem kellene a zsidók közé sorolnia, hiszen ők már elszakadtak a zsi
dóságtól, s „ha mégis megmozdul bennük valamely gyengén rezonáló húr, mikor a zsidók 
összeállnak, az csak azért van, mert egyedül állani a világban, kitaszítottan vagy tűrten, 
mindenki nélkül, a legkeservesebb emberi sors”.76 Amikor tehát Ágoston a teljes beolva
dásról beszél, elsősorban rájuk, továbbá a vallásukat elhagyó szabadgondolkodókra utalt, 
de mi történjék a „zsidó zsidókkal”? Erre a kérdésre Ágoston egyértelmű, de a részleteket 
homályban hagyó választ adott: „A zsidóságnak az ortodoxiája őrzi tulajdonképpen a zsidó 
jelleget, és azzal, hogy van, rákényszeríti a zsidóságban való maradásra a modern ember
ré lett zsidót is. Valami álszemérem és az érdekközösségből való kitagadástól való félelem 
tartja ott a nem zsidó zsidókat. Ez a félelem nagyobb akadály, mint az antiszemitáknak az 
az ellenvetése, hogy a zsidók beolvadása s a zsidósággal való vérkeveredés az árjákra nézve 
fajrontást eredményezne. Ezért tehát a zsidóságnak két faját úgy kell kezelni, mint ahogyan 
ezt megérdemlik, és a zsidó nemzetiségi életet az állami lét kifejlődése gátjaként tekintve, 
nem szabad megtartani. Az államnak joga van arra, hogy az új bevándorlókat határaitól 
távol tartsa, a nem honpolgár zsidókat pedig eltávolítsa.”77 Magáról az eltávolítás miként
jéről azonban Ágoston nem sokat árult el.

Az 1920-as években felerősödő antiszemitizmus nem váltott ki jelentősebb vitát a szociál
demokrata mozgalmon belül, s csak néhány kivételes esetben -  mint Csizmadia Sándor, 
Bárány Ferenc és Migray József esete -  járt nyílt szakítással. Ezeket az ügyeket azonban

74 Uo. 294. p.
75 Részletesen lásd uo. 143-145. p.
76 Uo. 146. p.
77 Uo. 303-304. p. Ágoston mindenekelőtt egy Zsidóország lehetőségére gondol, bár erről megállapítja, 

hogy ez nem túlságosan népszerű a zsidók számára. Uo. 299-301. p.
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a pártvezetés -  igaz, drasztikus eszközökkel, de -  kezelni tudta. Csizmadia Sándor ugyanis 
1919-ben kis könyvecskét írt Hol voltam a diktatúrában? címmel, s ebben arra a kérdésre 
kereste a választ, hogy a szociáldemokraták miért nem tudták megvédelmezni az elveiket 
néhány ’kalandorral és szélhámossal’ szemben.78 S december végén tiltakozott az ellen, hogy 
a magyar földmunkások vezetői ’azok a taknyos zsidógyerekek és bitangok legyenek, akik 
már egyszer azok megkérdezése nélkül a bolsevizmusba kergették a földmívelő népet’.79 
1921-ben ezzel kapcsolatban pedig a következőket írta: „A magyar munkásságnak az volt 
a fő hibája, hogy vakon hitt az internacionalizmusban. Pedig a háború alatt beigazolódott, 
hogy a német, francia, angol munkás elsősorban nacionalista volt, és egy percig sem hagyta 
magát megtéveszteni az internacionalista zagyvaságokkal. A háború bebizonyította, hogy 
az internacionalizmus csak a teóriában létezik. A magyar munkásságnak teljesen szakítania 
kell a múlttal. Büszkén hirdetem, hogy elsősorban magyar vagyok, és csak azután szocialista. 
[...] A vidék munkássága nem hagyja magát többé félrevezetni, és a munkáskérdésekben 
ezután nem a Conti utcai munkásvezérek fogják kimondani a döntő szót, hanem az erős 
nemzeti alapon álló vidéki munkásság.”80

Bárány politikai pamfletjeinek egyikében pedig azt fejtegette, hogy a zsidó a legkon
zervatívabb nép a világon, s mint ilyenek, „bármily régen élnek is itt közöttünk, érzésben, 
lélekben mindig zsidók maradnak. [...] a zsidó csak külsőleg változik, mint a kaméleon; 
belülről, akár szocialista vezér, akár katolikus bankár lesz, mindig zsidó marad, a zsidófaji 
öntudat kegyetlenül tovább él benne”.81 Ezek után Bárány felvázolta keresztény-szocialista 
megoldási tervét, amelynek lényege, hogy a zsidóság vesse le ezeket a tulajdonságait, nem
zeti és faji hagyományait, és ’olvadjon bele a magyarokba, németekbe, tótokba és romá
nokba’. Migray József 1928-ban azért lépett ki a szociáldemokrata pártból, mert nem tar
totta azt elég nemzetinek, majd az 1930-as évek közepén csatlakozott a Magyar Nemzeti 
Szocialista Párthoz.82 Az 1920-as években a szociáldemokrácia elitje azonban inkább hall
gatott a kérdésről, amit jól mutat folyóiratuk, a Szocializmus tematikája; ebben az időben 
a folyóiratban alig jelent meg a zsidókérdéssel foglalkozó cikk, tudósítás.83 Az 1930-as évek 
elejétől-közepétől megváltozott a helyzet, s a téma előtérbe kerülése a politikai nyilvános
ságban arra kényszerítette a párt vezetőit, hogy megfogalmazzák saját álláspontjukat. Ebben 
a kérdésben is -  mint általában az 1930-as években felmerült ideológiai, elméleti politikai 
ügyekben -  Mónus Illés járt az élen. A szociáldemokrácia elméleti folyóirata, a Szocializmus 
hasábjain ugyanis ő ismertette az akkor megjelent, a zsidókérdéssel és az antiszemitizmus

78 Csizmadia Sándor: H o l v o l ta m  a  d ik ta tú r á b a n ?  Budapest, 1919, Pirkadás.
79 Csizmadia 1919. decemberi hozzászólását idézi Takács József A  fö ld m u n k á s m o z g a lo m  tö r tén e te . H a rm in c  

e sz te n d ő . Budapest, 1926, Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége, 162-163. p.
80 Az idézet helye: Révész-gyűjtemény. PIL 721. f. 2379. ő. e.
81 Bárány zsidóképéről lásd Bárány Ferenc: A  m a g y a r o r s z á g i  z s id ó k é r d é s  s z o c iá ld e m o k r a ta  s ze m p o n tb ó l .  

Budapest, 1919, Magvető Könyvnyomda, 3-8. p.
82 Migray József kilépésének okairól lásd A  s z o c ia l iz m u s  csőd je . A  s zo c ia l iz á lá s i  e lm é le t a  g y a k o r la tb a n  című 

munkáját (Budapest, 1932, Stephaneum). Lásd még Migray József: M it  a k a r  a  M a g y a r  N e m z e ti  S z o c ia 

lis ta  M o zg a lo m ?  Budapest, 1936, A Magyar Nemzeti Szocialista Párt Szellemi Munkaközössége.
83 A kivételek közé tartozik Fenyvesi Andor (Az egyetemi numerus clausus szociális jelentősége. S z o c ia l iz 

m u s , 1925. 474-477. p.) és Miliők Sándor (A zsidókérdésről. Uo. 1926. 293-295. p.). Miliők éppen arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a kérdéssel a szociáldemokráciának is foglalkoznia kellene.
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sál foglalkozó könyvek többségét (Coudenhove-Kalergi, Feuchtwanger, Masaryk, Székely 
Béla), s ugyancsak ő foglalta össze a párt hivatalos álláspontját.84

Mónus haláláig kitartott a hagyományos marxista álláspont mellett, miszerint a zsidó
kérdést csak az osztályérdekek felől lehet megérteni és megoldani. Tehát azt a nézetet vallot
ta, hogy a zsidóság csak akkor szabadulhat föl a társadalmi elnyomatás alól, ha a társadalom 
fölszabadul rabláncai alól’. „Az osztályérdekek -  írja 1934-ben -  erősebbek a felekezeti vá
laszfalaknál. A keresztény kurzus szemet hunyt a nagytőke hatalmasságai előtt, de üldözte 
a könnyen utolérhető kisembert. Konkurenst lát a zsidó ügyvédben, orvosban, mérnökben, 
tisztviselőben, kereskedőben, íróban és művészben: a zsidó polgárban. Nyomban megfe
ledkezik azonban minderről, ha az ingó vagy ingatlan tőke vértezetében jelentkezik a zsidó, 
mert ekkor már nem zsidó magyar, hanem magyar tőkés, aki előtt fölfelé nyitva áll az út. 
Az antiszemitizmus villámai csak a kis zsidót sújtják. Ő a villámhárító.”85 S ez az állam ál
tal is gerjesztett antiszemitizmus csak arra szolgál -  véli Mónus - , hogy elterelje a társada
lom figyelmét a valós szociális problémákról, mindenekelőtt az agrár- és munkáskérdésről. 
S egy ortodox marxistához méltón a továbbiakban azt fejtegeti, hogy a felekezeti kérdésekre 
csak az anyagi, politikai és hatalmi problémák megoldása után adható megnyugtató válasz. 
Az első zsidótörvény elfogadása után írt cikkét is ezzel a gondolattal kezdi. Arról értekezik 
ugyanis, hogy a zsidókérdéssel az uralkodó osztályok mindig valami helyett foglalkoznak.86 
„»Zsidókérdés« -  földkérdés helyett. »Zsidókérdés« -  szabadságjogok helyett. »Zsidókér
dés« címén kötik gúzsba a sajtót és rendezik újra a közélet legégetőbb problémáit. A »zsi
dókérdés« csak arra való, hogy a valóságos viszonyokról a figyelmet elterelje.”87 De hiába 
ez az elterelő hadművelet, a fontos társadalmi problémákat (Magyarország társadalmi be
rendezkedése, földkérdés, kartelluralom stb.) -  véli Mónus -  nem lehet ezzel a módszerrel 
a szőnyeg alá söpörni, azok előbb-utóbb úgyis előkerülnek. S az egész ködösítési taktika 
csak arra jó, hogy a jövőben mindenki számára még egyértelműbb legyen a közös harc 
szükségessége felekezeti különbség nélkül a zsidó és nem zsidó tőkések, földbirtokosok, 
iparbárók és kartell-lovagok’ ellen. Mint a fenti idézetből egyértelműen kitűnik, Mónus 
gondolkozásában a marxista sémák uralkodtak, s még ekkor sem érzékelte, hogy ezekkel 
a sablonokkal nem kerül közelebb a probléma megértéséhez. Arról nem is beszélve, hogy 
a kiiktatandó faj helyettesítése kiiktatandó osztályokkal sem kecsegtetett túl sok jóval a ma
gyar jövőre nézve. Még a második zsidótörvény elfogadása előtt írt cikkében is megismétli 
ezeket a téziseit, tehát, hogy egy bonyolult gazdasági, társadalmi és politikai kérdést nem 
lehet faji vagy felekezeti alapú szigorításokkal megoldani, mindez csak arra jó, hogy az igazi 
kérdésekről elterelje a figyelmet, és levezesse a tömegekben felhalmozódott indulatokat.88

84 Lásd Mónus Illés: Antiszemitizmus -  a kapitalizmus eszköze. S z o c ia liz m u s , 1936. 442-445. p.; valamint 
uő: A zsidókérdés: társadalmi probléma. Uo. 550-551. p.

85 Mónus Illés: A magyarság útja. In Szabó Ágnes -  Pintér István szerk.: M ó n u s  Illés  v á lo g a to tt  ír á sa i. .. I. m. 
287. p.

86-s  -s: Árjaparagrafus. S z o c ia liz m u s , 1938. 221-222. p. Az első zsidótörvény szociáldemokrata kritiká
jához lásd még Peyer Károly -  Kertész Miklós -  Esztergályos János -  Reisinger Ferenc -  Malasits Géza 
-  Györki Imre -  Kéthly Anna: A  tá r s a d a lm i és g a z d a s á g i  e g y e n s ú ly  b iz to s í tá s á r ó l  s zó ló  tö r v é n y ja v a s la t  

v i tá já b a n  e lh a n g z o tt  s zo c ia lis ta  b e széd ek . Budapest, 1938, Világosság Könyvnyomda.
87Mónus: Árjaparagrafus... I. m. 221-222. p.
88 (M. I.): Két nagy „reform”. N é p sz a v a , 1938. dec. 18. 1-2. p.
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Ugyanakkor Mónus profetikus előrelátással megérezte, s figyelmeztette az uralkodó elitet, 
s a magyar társadalmat, hogy ezen az úton nincs megállás, újabb és újabb, s egyre radiká
lisabb zsidótörvények születése várható. „Ne tegyünk olyant -  írja a törvényhozóknak cí
mezve mondandóját -, amiért a későbbi koroknak és nemzedékeknek szégyenkezniük kell 
majd. Magyarnak és európainak lenni és megmaradni, akármilyen nehéz, s akármennyi 
elfogultságba ütközik, mégis: kötelesség, és ilyen időben százszorosán az!”89 Ezért az igaz
ságot megfogalmazó megrázó írásért a Népszavát egy hónapra betiltották, s Mónus -  nem 
függetlenül az ún. Bresztovszky-Takács-csoport tevékenységétől -  hamarosan önként vált 
meg a pártvezetőségi és főszerkesztői pozíciójától.

A két világháború között a szociáldemokraták közül Fejtő Ferenc foglalkozott még a zsi
dókérdéssel. Igaz, ő leginkább Veres Péterrel kapcsolatban érintette a problémát, amikor is 
Veres politikai-ideológiai nézeteiről mondott megsemmisítő kritikát -  miközben őszinte 
barátságáról biztosította. Fejtő Verest zavaros gondolkodónak tartotta, aki az 1930-as évek 
közepén engedményeket tett a fasizmusnak.90 Fejtő ugyanis úgy látta, hogy az az igyeke
zet, amellyel Veres a szocializmust összhangba igyekszik hozni a faji ideológiával, ellent
mond a marxizmus teoretikus hagyatékának, tehát annak, amelyet „a szocializmus alapítói
nak gondos tanulmányozása, s másrészt a mozgalmak majdnem egyszáz éves tapasztalatai 
alapján világszemléletünk lényeges tartalmának ismertünk fel.”91 Szerinte Veres végzetes 
tévedése, hogy szinte misztikus módon hisz a faji tudatban, s annak a történeti-társadal- 
mi vonatkozások mellett antropológiai jelleget is igyekszik adni. Fejtő úgy látta, hogy a faj 
nem egy bizonyos antropológiai fejlődés eredménye, hanem maga a ’folyton folyó fejlő
dés’. De nem is ezt tartotta lényegesnek, hanem azt, hogy az államokat nem a fajok, hanem 
a nemzetek hozták létre, s nemzeten ő ’egy bizonyos tájon született vagy odaoptált egyének 
szorosan összefüggő gazdasági, társadalmi és művelődési’ működését értette. „A nemzet 
kohójában -  írja -  összevegyültek s egybevegyülnek a különböző származások; a nemzet 
épségét ténylegessé, a belétartozás közösségét frázisokból reálissá az a szocializmus akarja 
tenni, amely a nemzet testvériesülését gátló gazdasági és lélektani körülményeket a benső 
szövetség alapjaivá akarja átalakítani. Ez az egység hathat azután arra is, hogy a szembe
tűnő »faji« különbségeket a magyarságon belül nagyjából megszüntesse; hangsúlyozom, 
nem a »fajt« szüntesse meg, hanem a különbségeket, amelyeknek a fenntartásában ma is 
elsősorban nem faji, hanem osztályi s kultúrái ellenállások s ellenszegülések a bűnösek.”92 
Fejtő tehát mondja, hogy a magyar nemzetbe különböző származási csoportok olvadtak be, 
s a nemzeten belül a különbségek -  elsősorban az osztálykülönbségek miatt -  a mai napig 
megmaradtak, de ezeket a különbségeket a szocializmus majd megszünteti. De arra a kér
désre, hogy mit is jelent akkor a Fejtő által idézőjelbe tett faj fogalma, továbbá, mit jelent 
a nagyjából kitétel, nem ad egyértelmű választ.93 Fejtő szerint is van zsidókérdés Magyar-

89Uo. l.p .
"L ásd  Fejtő Ferenc: A „faji” szocializmusról. Szocializmus, 1937. 253-258. p.
91 Uo. 253. p.
92 Uo. 256. p.
93 Fejtő a vita egy későbbi fázisában (Fajkérdés és szocializmus. Viszonválasz Veres Péternek. Szocializmus, 

1937. 302-313. p.) azt írta, hogy a faj fogalma csak egyféleképpen tehető tudományossá, ha azon a nem
zet -  folytonosan változó -  antropológiai állagát vagy az antropológiai jövendőjét értjük. (304. p.)
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országon, s fontos -  véli -  már csak a náci ideológiára tekintettel is, ezt a kérdést tisztázni. 
Zsidó azonban -  mondja Fejtő -  nem létezik, legalábbis abban az értelemben nem, ahogy 
azt Veres Péter érti. A hazai zsidók ugyanis Fejtő szerint egyként akarnak a magyar nemzet 
tagjai lenni, s e nemzetet alkotó osztályok egyikében felolvadni. Ezzel szemben Veres sze
retné a zsidókat visszavezetni egy társadalmi és szellemi gettóba. Ez azonban ellentmond 
a legfontosabb szocialista célkitűzésnek, nevezetesen az osztályokban és a szocialista nem
zetekben való szövetkezés elvének. Ez a szövetkezés a zsidók számára asszimilációt jelent, 
még ha ez az asszimiláció -  Fejtő szavaival -  nem is mindig gusztusos folyamat. „A szocia
lizmus megvalósításáért folytatott harcban -  érvel tovább Fejtő -  teljesen figyelmen kívül 
hagyhatjuk azt a szempontot, hogy kinek-kinek itt vagy a szembenső táborban sima vagy
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göndör-e a haja, sasorra van-e, vagy pisze szaglószerve, s füle eláll-e vagy sem.”94 Végül 
megállapítja, hogy nincs szándékában védeni a zsidót mint zsidót. Neki közössége ugyanis 
nem a zsidóval, hanem a magyar néppel és az igazságosság követelményével van, továbbá 
nem azért küzd az osztály nélküli társadalomért, mert ott a zsidóknak jobb dolguk lesz, 
hanem tisztán lelkiismereti okokból.

A népi-urbánus vita lényegét, s benne az urbánusok szerepét a szociáldemokrata Fejtő 
Ferenc egy 1947-es, de csak a rendszerváltozás csatazaja közben publikált, így tehát kétsze
resen is elsikkadt cikkben példamutató önkritikával, s minden bizonnyal máig érvényesen 
ragadta meg.95 Fejtő ugyanis ebben a cikkben azt fejtegeti, hogy a népiek és az urbánusok 
vitája a magyarországi egészségtelen szellemi viszonyok következménye volt, továbbá hogy 
sem a népiek, sem pedig az urbánusok nem tudtak éles határvonalat vonni személyes el
lenszenveik és elvi ellenvetéseik között. „Mi túlságosan könnyelműen szimatoltunk »fa
sizmust« és a baloldali elvek elárulását olyan művekben s oly nyilatkozatokban, amelyek 
csupán, akarva vagy nem akarva, zavarosak voltak. A »népit« egyszerűen a »völkischből« 
származtattuk, holott azzal, ha néha párhuzamba vonható is, de nem teljesen azonosítható. 
A népiesek viszont bennünket, akik közt, ha számban nem is, de súlyban a marxista elem 
volt a túlnyomó, egyszerűen a polgári világszemlélet élharcosainak kiáltottak ki. Kölcsönö
sen fajvédelemmel vádoltuk egymást. A tárgyilagosságra, meggyőzésre törekvő, őszinte vi
tának hiányoztak az előfeltételei. Az érvek csak ürügyei voltak az indulatoknak. A legtöbben 
túlságosan érzékenyen reagáltak a legtapintatosabb megjegyzésre is. Levegőtlen szobában 
éltünk, zsúfoltan, egymás ellenségességére utáltán. Figyeltük s ingereltük egymást, mint el
szigetelt fehérek a gyarmaton Maugham regényeiben, s alighanem a valóságban is. Mi volt 
a vita lényege? Ezt könnyebb megmondani, mint hogy kinek volt igaza, mert teljesen igaza 
nem  volt egyikünknek sem.”96 S az urbánusokra vonatkozóan: „Eszméink nemesek voltak, 
fogalmaink tiszták, a nemzetközi haladás küzdő egyházának voltunk misszionáriusai -  épp 
csak hogy környezetünkkel, a néppel, amelyet át kellett volna formálnunk, nem volt köz
vetlen, eleven s termékeny kapcsolatunk. Az ifjúság nem hallgatott ránk. A szavunk idegen 
volt tőle. Oly nyelvet beszéltünk, amelyet nem értett, s ami rosszabb, nem is akart érteni.”97 
Talán mondani sem kell, hogy a magyar szellemi élet sem az orosz megszállás utáni koalí
ciós időkben, sem pedig az orosz csapatok kivonulása után, a rendszerváltozás idején nem 
hallgatott Fejtő higgadt és máig érvényes szavaira.

94 Fejtő: A „faji” szocializmusról... 257. p.
95 Fejtő 1947-ben „Pont egy viszály után” címmel cikket írt a Szocializmusba, ez azonban nem jelent meg. 

Az Élet és Irodalom közölte 1989. április 21 -én. A szöveget lásd Szép szóval. Budapest, 1992, Nyilvános
ság Klub -  Századvég, 87-97. p.

96 Uo. 89. p.
97 Uo.
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A kommunisták és a nemzeti kérdés

Az 1918. november 24-én volt orosz hadifoglyok, a szociáldemokrata politikát túlzottan 
megalkuvónak tartók, valamint Szabó Ervin neveltjei és tanítványai által megalakított Kom
munisták Magyarországi Pártja már a nevével is jelezte, hogy Magyarországon egy új inter
nacionalista, osztályharcos párt jött létre. A párt első programja világosan és egyértelműen 
kinyilvánította, hogy elérkezett a szocializmus megteremtésének az ideje, továbbá hogy 
a kommunizmusért folytatott harcot a proletariátus egységesen, egyöntetűen és nemzetkö
zi szinten fogja megvívni, mivel a ’kapitalizmus legfelsőbb foka’, az imperializmus már túl
nőtte a nemzeti kereteket.98 Következésképpen a proletariátus, mint egységes, nemzeti szem
pontok által nem vezérelt osztály támad majd rá a ’nemzetileg széttagolt és nemzetekként 
szemben álló’ burzsoáziára. A pártprogram szövegezői nemcsak a szerintük megalkuvó, lan
gyos, az osztályharcot feladó politikájáért bírálták a szociáldemokrata pártot és a párt lapját, 
a Népszavát, hanem kifejezetten nemzeti ügyek miatt is. Úgy látták ugyanis, hogy a szociál
demokrata párt elárulta az internacionalizmus eszméit, kibékült a nemzeti pártokkal, így 
a ’háború bűnével megfertőzött’ magyar uralkodó osztályokkal is. Ez a doktriner, a nemze
ti érdekeket és érzelmeket semmibe vevő gondolkodás jellemezte a magyar kommunisták 
első vezetőjét, az úgynevezett Tanácsköztársaság tényleges irányítóját, Kun Bélát is. Kuntól, 
mint a magyar proletárdiktatúra vezetőjétől, s később, mint a Komintern funkcionáriusától 
ugyanis teljességgel idegenek maradtak a nemzeti eszmék, számára az elsődleges célt a kom
munizmus nemzetközi megteremtése, az úgynevezett proletárdiktatúra (valójában a kom
munista párt elitjének diktatúrája) jelentette, függetlenül attól, hogy e magasztos célért Ma
gyarországon, Németországban, a Kaukázusban vagy az Urálban kell is harcolnia. Kun az 
1918 közepén írt Mit akarnak a kommunisták? című brosúrájában kifejezetten azért bírálta 
a szociáldemokrata pártot, mert az -  legalábbis szerinte -  eltávolodott a ’proletárnak nincs 
hazája’ politikai elvtől és jelszótól.99 Ezek után sajátos paradoxonja a magyar történelemnek, 
hogy az első világháború után az antanthatalmak Magyarországot megcsonkító határmeg
vonásai ellen egyedül a kommunista Vörös Hadsereg folytatott -  kezdetben sikeres -  hábo
rút. A Vörös Hadseregbe belépők, de még inkább az ott szolgálatot teljesítő tisztek kétség
kívül nemzeti szempontok miatt is csatlakoztak a Vörös Hadsereghez, de ezek az érvek Kun 
Bélánál fel sem merültek. 1919-ben ugyanis világosan kimondta, hogy a magyarországi 
kommunisták ’nem állnak a területi integritás talaján’, számukra nem a történelmi Magyar- 
ország határainak a védelme a fontos, hanem a kommunizmus eszméjének a terjesztése. Kun 
a hazát az állammal azonosította, s mindkettőt az erőszak szervezetének tartotta, amelyek 
szerinte kizárólag azért jöttek létre, hogy „a vagyonosok elnyomhassák, lekötve tarthassák 
a dolgozó vagyontalanokat”.100 S bár a nemzeti retorikát még taktikai szempontból sem hasz
nálta, a Tanácsköztársaság ideje alatt a haza fogalmának egy új -  elég sajátos -  dimenziót 
igyekezett adni, nevezetesen amellett érvelt, hogy a munkások számára az igazi hazát a dik-

98 A programot lásd Mérei Gyula -  Pölöskei Ferenc szerk.: Magyarországi pártprogramok 1867-1919. Bu
dapest, 2003, ELTE Eötvös Kiadó, 349-351. p.

99 Kun Béla: Mit akarnak a kommunisták? In uő: Válogatott írások és beszédek. 1. köt. Budapest, 1966, Kos
suth, 119. p.

100 Uo. 108. p.
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Felfegyverzett 
munkások az Andrássy 
úton 1919 májusában
(FSZEK)

tatúra jelenti. „A gyárak és a bányák -  írja -  most a munkástömegek köztulajdonában van
nak. Attól a pillanattól fogva, hogy diktatúránk megkezdődött, az a mondat, hogy a mun
kásoknak nincs hazájuk, elvesztette értelmét. Azóta van már a munkásoknak hazájuk, s ezt 
a hazát nem a burzsoázia álerkölcse vezérli, hanem a proletariátus igazi erkölcse.”101

Kun valóban úgy gondolta, hogy az igazi antagonisztikus ellentét a proletárok és a bur
zsoázia között húzódik, ő ugyanis -  mint mondja -  ’nem ismer németeket, magyarokat, cse
heket, franciákat, csak német, cseh, magyar proletárokat, német, cseh, magyar burzsoáziát’, 
következésképpen a nemzet sem volt más számára, mint a burzsoázia félrevezető trükkje. 
Kun szerint a proletariátus célját nem a kis államok alakítása, hanem a nemzetközi prole
tariátusnak mind szélesebb körű föderációja kell, hogy jelentse. S a Vörös Hadsereg északi 
hadjáratát, s az ennek nyomán kikiáltott Szlovák Tanácsköztársaságot sem valamiféle ma
gyar ügynek tartotta, hanem a ’proletariátus önvédelmi harcának’, valamint a kommunis
ta világforradalom egy újabb epizódjának. S Kun -  szemben a korabeli közvélekedéssel, 
s a még ma is itt-ott felbukkanó nézetekkel -  a kommunizmus megteremtésével nem valami

101 Kun Béla: A munkásoknak már van hazájuk. Inuő: Válogatott írások... I. m. 1. köt. 217. p.
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homályos zsidó érdeket követett, hiszen számára a zsidóság éppúgy érdektelen volt, s azt 
éppúgy megtagadta, mint magyarságát. Jellemző, s egyben árulkodó ebből a szempont
ból az a mondat, amit a Tanácsok Országos Gyűlésén a zsidókérdést firtató küldötteknek 
mondott: ’zsidó volt az apám, ellenben én nem maradtam zsidó, mert szocialista lettem, 
kommunista lettem’. 1920-ban Kun a diktatúra bukásának okait kutatva -  s a tényleges fe
lelősséget természetesen másokra hárítva -  az előzmények ismeretében arra a meglepő 
következtetésre jutott, hogy a Tanácsköztársaság vezetésében részt vevő szociáldemokraták 
túlzottan nacionalista, szociálsovinisztá politikát folytattak, utat nyitva ezzel a ’forradalmi 
hazafiságnak’, valamint elősegítve a ’demokratikus államérdekek’ érvényesülését, továbbá 
a szociáldemokrácia ’keresztény vezetői’ (!) nem idegenkedtek a zsidópogrom gondolatától, 
csak gyávák voltak mindezt nyíltan képviselni, s még inkább megvalósítani.102 A moszkvai 
emigrációba szorult kommunista párt programjában -  nem függetlenül az úgynevezett nép
front-politikától -  már az 1930-as évek végén, az 1940-es évek elején kezdtek megjelenni 
olyan elemek, amelyek a nemzeti kérdéssel kapcsolatban nagyobb érzékenységről tanús
kodnak (aggodalom Magyarország háború utáni sorsáért, a demokratikus Magyarország 
megteremtésének igénye, összefogás a demokratikus pártokkal, katonai függetlenség és 
nemzeti kormány követelése stb.).103 S ez a határozott programváltás -  jellemző a Sztálin 
vezette nemzetközi kommunista mozgalomra -  Kun életébe került.

Az 1940-es évek közepén, amikor is a moszkvai kommunista emigráció a Vörös Hadse
reg árnyékában hazatért, a változó világot nyitott szemmel figyelő itthoni politikusoknak

102 Kun Béla: Forradalomról forradalomra. In uő: V á lo g a to tt  ír á so k . .. I. m. 2. köt. 21. és 33. p.
103 Az 1943. áprilisi program szövegét a Kommunista Párt 1944. szeptemberi kiáltványát lásd Gergely Jenő 

-  Glatz Ferenc -  Pölöskei Ferenc szerk.: M a g y a r o rs z á g i p á r tp o g r a m o k  1 9 1 9 -1 9 4 4 .  Budapest, 1991, Kos
suth, 547-552. és 567-572. p.
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és publicistáknak is feltűnt, hogy mintha a magyar kommunista párt komolyan vette vol
na az 1930-as évek végén meghirdetett úgynevezett népfrontos politikát, s mintha egyszer 
s mindenkorra szakított volna a nemzeti kérdésben addig kifejtett merev álláspontjával. Ez 
azonban -  mint alig fél évtizeddel később, az 1950-es években világosan kiderült -  nem volt 
más, mint félrevezetés és porhintés. A Moszkvából visszatért kommunista vezetők (Rákosi 
Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József) ugyanis lelketlen és kegyetlen játékot űz
tek a nemzeti kérdéssel, a nacionalizmus bizonyos elemeit ugyanis csak és kizárólag taktikai 
elemként használták fel annak érdekében, hogy egyrészt leplezzék valódi céljukat (a sztálini 
politika kiszolgálását és Magyarország betagolását az orosz birodalomba), másrészt ezzel 
a nemzeti retorikával megtévesszék a politizáló közvéleményt, harmadrészt megpróbálják 
feledtetni a magyar népben mély nyomokat és sebeket hagyó 1919-es úgynevezett prole
tárdiktatúra emlékét. Végül azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a fentiekben felso
rolt kommunista vezetők valamennyien zsidó származásúak voltak, s a piros-fehér-zöld 
jelszavakkal el akarták hallgattatni azt a politizáló közvéleményben egyre inkább terjedő 
nézetet, miszerint Magyarország hosszú időre elvesztette függetlenségét, s ’zsidó-bolsevik 
uralom alá került’. A közvélemény az összetétel első tagjában minden bizonnyal alaposan 
tévedett, hiszen Rákosi vagy Farkas -  mint korábban Kun Béla -  inkább menekülni igyekez
tek a zsidó identitástól, a zsidósághoz való viszonyuk mindennek nevezhető, csak mélyen 
megéltnek vagy kiegyensúlyozottnak nem. Ezt a problematikus kapcsolatot sokkal inkább 
jellemezte egyfajta önantiszemita attitűd (hiszen Rákosiék gyakran antiszemitának minő
síthető kijelentésektől sem riadtak vissza), mintsem valamiféle mélyen megélt zsidó lelkiség. 
De a zsidósághoz való viszonyukat mégsem ezek a kijelentések jellemzik leginkább, hanem 
egyfajta messianisztikus gondolkodás, továbbá az a hit, hogy a kommunista mozgalomban 
végre megtalálhatják igazi önmagukat, azaz feloldódhatnak előbb a pártnak a kommuniz
mus megteremtésért végzett áldozatos munkájában, majd a megvalósult kommunizmus 
mindennapjaiban. S ebből a szempontból -  ez aligha lehet kérdéses -  mégiscsak volt vala
mi csekély szerepe Rákosiék származásának.

A kezdeti nemzeti retorikával űzött játéknak tehát semmi köze nem volt az igazi nem
zeti érzéshez, hiszen a nemzet iránt érzett felelősséget -  a hazug és önmagukból kiforga
tott szavakon túl -  alig láthatjuk az úgynevezett négyesfogat (Rákosi, Gerő, Farkas, Révai) 
tényleges tevékenységében.104 Magyarország teljes kiszolgáltatása Sztálinnak, továbbá az 
1919-ben Magyarországon tökéletes kudarccal végződött kommunizmus újbóli ráerőltetése 
a magyar népre mindennek nevezhető, csak az igazi nemzeti érzés megnyilvánulásának, s a 
nemzeti érdekek képviseletének nem. S ebből a szempontból másodlagos kérdésnek tűnik, 
hogy a Moszkvából visszatérő párttagok eleve a kommunizmus megvalósításának tervé
vel érkeztek haza, vagy hosszú ’demokratikus átmenettel’ számoltak. Természetesen a de
mokrácia szót velük kapcsolatban csak idézőjelben lehet használni, ugyanis a demokráciát 
sajátos -  ha úgy tetszik szocialista -  értelemben fogták fel, amelyhez a rendőrség és a tit
kosrendőrség azonnali megszerzése és politikai irányítása ugyanúgy hozzátartozott, mint

104 Az igazsághoz tartozik, hogy voltak ilyen megnyilvánulások, például a szlovákiai magyarok kitelepí
tése ügyében. Lásd erről Rákosi Mátyás: A magyar békéért. In uő: A magyar demokráciáért. Budapest, 
1947, Szikra, 246. skk.; valamint uő: Visszaemlékezések. 1940-1956. 1. köt. Budapest, 1997, Napvilág, 
264-269. p.
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a választások eredményének semmibe vétele és meghamisítása. A folytonosan a haladásra 
és a népre hivatkozó kommunisták ugyanis figyelemre sem méltatták a népakarat igazi 
megnyilvánulásait, s ezért 1956-ban megdöbbenve és megzavarodva fogadták a népakarat 
valódi, s rájuk nézve nem éppen kedvező megnyilvánulásait. A végeredményt tekintve is 
szinte lényegtelen problémának tűnik a ’mit is akartak a kommunisták 1945-ben?’ kérdés, 
ugyanis az úgynevezett demokratikus átmenet rendkívül rövid, mintegy két évig tartott, 
hiszen a ’fordulat évében, azaz 1947-ben már egyértelműen beindult a kommunista gőz
henger.105 Rákosi Mátyás visszaemlékezéseiben világosan és egyértelműen leírja, hogy mi 
is volt a kommunista párt célja 1945-ben és 1946-ban, azaz -  az ő kifejezésével élve -  a ’ki 
kit győz le időszakában’. Rákosi szerint ugyanis szocialista céljaikról egy pillanatig sem 
mondtak le, csupán taktikai okokból óvakodtak attól, hogy ezeket a célkitűzéseket az ellen
ségeik elé tárják’.106 De elég ehhez Révai József 1945-1946-os cikkeit figyelmesen elolvasni. 
Bár Révai folyamatosan nemzeti egységről és nemzeti érdekekről szónokolt, de az egység
frontból automatikusan kizárta a gazdasági élet és az államapparátus ’reakciósait’ (s hogy 
ki a reakciós, azt végső soron mindig ők mondták meg), továbbá figyelmeztette a politizáló 
közvéleményt, hogy a kommunista párt sohasem fog a ’parlamenti kretenizmus’ hibájába 
esni, végül pedig igénybe fogja venni a ’tömegek aktivitását’ -  kormányzó pártként! -  a neki 
nem tetsző folyamatokkal szemben (az elrejtett készletek felkutatása, házmegbízottak állan
dó ellenőrzése, adócsalók leleplezése, reakciós vállalkozók és közhivatalnokok figyelemmel 
kísérése, tiltakozó gyűlések szervezése stb.).107

A moszkovita és hazai kommunisták tehát világosan látták -  s ebben minden bizony
nyal igazuk volt - ,  hogy a hatalom megszerzése nem vagy legalábbis nehezen fog menni 
a régi internacionalista jelszavak hangoztatásával. Ezt Révai egyik könyvének előszavában 
a napnál világosabban ki is mondta. „A jelent és a jövőt alakító nagy párttá -  írja -  nem 
válhat egy politikai irányzat hirtelen, véletlenül, egy esztendő alatt. Csak akkor válhat azzá, 
ha múltja, gyökerei vannak a nemzeti életben, ha valami kitörölhetetlen újjal tudja gazda
gítani a nemzet életét és gondolkodását.”108 Ezért egy sajátos, internacionalista és naciona
lista elemeket vegyítő, egész pontosan sohasem kidolgozott és kimondott, laza, a politikai 
és taktikai szempontok szerint bármikor változtatható ideológiát alkottak, amelynek nagy
mestere mindenekelőtt Révai József volt, s amelyet a szocialista hazafiság -  proletár nemzet
köziség kifejezéssel illettek. S bár ebben a kérdésben a főideológus Révai volt, maga a vezér, 
a hatalom igazi technikusa, Rákosi Mátyás is sűrűn élt ezzel a nacionalista retorikával.109 
Visszatérése után például Nemzetmentés címen jelentette meg Moszkvában írt cikkeinek

105 Lásd erről Rákosi önleleplező beszédeit. Rákosi Mátyás: A  fo r d u la t  éve . Budapest, 1950, Szikra.
’“ Rákosi: V iss z a e m lé k e z é s e k .. . 1. köt. I. m. 325. p.
107 Lásd például Révai József: A  n e m z e t i  ö sszefo g á s p o l i t ik á ja . Budapest, 1946, Szikra, kül. 9-14. p.
íos p£vaj József: M a r x iz m u s  és m a g ya rsá g . T a n u lm á n y o k , c ikkek . Budapest, 1946, Szikra, 8. p.
109 Rákosit -  szemben például Révaival vagy éppen Nagy Imrével -  elsősorban a hatalom megragadásának 

és megtartásának technikai és gyakorlati kérdései izgatták, s nem holmi elméleti problémák. Önéletrajzi 
visszaemlékezései pontosan mutatják ezt az attitűdöt (V issza em lék e zése k . 1 8 9 2 -1 9 2 5 . 1-2. köt. Budapest, 
2002, Napvilág; V issza em lék e zése k . 1 9 4 0 -1 9 5 6 . 1-2. köt. Budapest, 1997, Napvilág). Bár ezekben a visz- 
szaemlékezésekben Rákosi gyakran hivatkozik a marxizmusra, Leninre és Sztálinra, mégis -  úgy tűnik 
-  számára ezek az elvek megkérdőjelezhetetlen dogmaként hatottak, s fel sem merült henne az elméleti 
ellentmondások tisztázásának igénye, s különösen nem a tan egészének vagy részeinek megkérdőjelezése.
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gyűjteményét.110 Alapjaiban hazug, félrevezető, a nemzeti érzésre is hajazó jelszavak egész 
sorát hangoztatta beszédeiben: ’tiéd az ország, magadnak építed’; ’hazánk függetlenségét 
és önállóságát senki sem veszélyeztetheti’; ’országunk nem rés a béke frontján, hanem erős 
bástya; ’megnyílt az út a magyar nép önállósága, gazdasági és kulturális újjászületése előtt’; 
’a magyar nemzet először élvezi történelme során a szabadság ízét’; amiért hiába küzdöt
tek Rákóczi kurucai, Kossuth honvédéi és az 1919-es forradalom vöröskatonái most való
sággá válik’; ’a magyar népi demokrácia 1848 eszméit vallja magáénak’; ’mi vagyunk tettre 
váltói mindannak a reménynek, amelyekért Táncsics Mihály annyit szenvedett, amit Ady 
Endre megénekelt, amiért József Attila küzdött és gyötrődött’; ’nekünk jutott az a történel
mi feladat, hogy valóra váltsuk és továbbvigyük a magyarság legjobbjainak, Kossuthnak 
és Petőfinek az álmát’ stb. Ez a fajta retorika azonban csak a hatalom megszerzéséig tartott. 
Rákosi az 1950-es évek elején már arról beszélt, hogy „a nacionalizmus a legveszélyesebb 
ellenségünk, mert az egészséges hazafiság túlhajtásának leple alá tudja vonni azokat a tö
megeket, melyekben még ott lappang a felszabadulás előtt hosszú évtizedeken át beléjük

110 Rákosi Mátyás: Nemzetmentés. Budapest, 1945, Szikra.

1945. március 15-i ünnepség (mnm  tf)
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oltott sovinizmus mérge. Ezért küzdünk minden erővel a nacionalizmus ellen, s ezért ápol
juk és erősítjük szüntelenül a proletárnemzetköziség gondolatát, a felszabadító Szovjetunió 
iránti őszinte megbecsülést és szeretetet.”111 Ezek azonban önleleplező sorok, a szocialista 
hazafiság kifejezésben a szocialista szó leginkább a fosztóképző szerepét játssza, ugyanis 
ebben az értelemben nem jelent mást, mint a kommunisták terjedelmes dogmáinak felté
telek nélküli elfogadását, továbbá az országot megszállva tartó Szovjetunió iránt folytono
san kinyilvánított alázatot. „A magyar dolgozó nép -  szónokolt Rákosi 1950-ben -  lelkes 
örömmel, hálás köszönettel üdvözli a felszabadító Szovjetunió és a nagy Sztálin küldötteit, 
és vezetőjüket, Vorosilov marsaik, Lenin és Sztálin hű fegyvertársát, aki annyi értékes tá
mogatást nyújtott nekünk a felszabadulás utáni nehéz időkben, s akit örökre szeretettel zár 
szívébe a hálás magyar nép. [...] A magyar dolgozó nép a jövőben még szorosabbra fűzi 
a hűség, szeretet és barátság szálait a nagy Szovjetunióval, a népi demokráciákkal, a béke 
táborával, még magasabbra emeli a proletár nemzetköziség zászlaját.”112 Hogy ez a nyilván
való ámítás mennyire vezette félre a magyar népet, nos, arról az 1956-ban tízezerszámra 
a falra firkált ’ruszkik haza’ feliratok tanúskodnak. S az 1950-es években sorra következtek 
azok a lépések, amelyek célja nyilvánvalóan az úgymond magyar nacionalizmus, valójában 
az igazi magyar nemzeti érzés és hazafiság letörése volt, mint például április negyedikének, 
Magyarország ’felszabadulásának’ (ténylegesen megszállásának) legnagyobb nemzeti ün-

111 Lásd Rákosi Mátyás: Hála és dicsőség felszabadítónknak, a nagy Szovjetuniónak! In uő: H o n v é d e lem  és 

h a za fisá g . S ze m e lv é n y e k  R á k o s i  e lv tá r s  m ű v e ib ő l. Budapest, 1952, Szikra, 95-96. p.
112 Uo.

A  M a g y a r  K o m m u n is ta  P á r t  v á la s z tá s i  p la k á tja  (OSZK)
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Utolsó simítások a Sztálin-szobron. 1951 (MNM TF)
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népünkké, s ezzel együtt március 15. egyszerű ünneppé majd munkanappá nyilvánítása. 
Továbbá a magyar államalapítás és Szent István ünnepének, augusztus 20-ának átalakítása 
az uj alkotmány és a kenyér ünnepévé’, a nemzeti zászló és címer megváltoztatása, végül kí
sérlet -  igaz, sikertelen kísérlet -  a magyar nemzeti himnusz újraírására stb. Ma már inkább 
komikusán, mintsem tragikusan hangzanak azok a sorok, amelyekkel a magyar történészek 
megköszönték Rákosi elvtársnak a magyar történettudományt új utakra vezető ’történeti 
gondolatait’. „A magyar történettudomány művelői -  írják a hazai történészeink Rákosi 60. 
születésnapján -  mélységes hálával és köszönettel fordulnak Rákosi elvtárs felé, azokért az 
útmutatásokért, amelyekkel a magyar történet annyi fontos kérdését megvilágította. Rá
kosi elvtársban nemcsak a magyar dolgozók vezetőjét ünnepük, hanem azt a vezetőt, aki 
történetet alakító munkáját az eddigi magyar történet szükségszerű továbbfejlesztésének, 
a dolgozó tömegek évszázados történeti törekvései megvalósulásának fogja fel. És amikor 
ezen az alapon külön részt kérnek Rákosi elvtárs hatvanadik születésnapjának megünnep
léséből, megígérik, hogy a maguk területén híven fogják teljesíteni azt a feladatot, amelyet 
Rákosi elvtárs az egész magyar tudomány elé állít. Igyekezni fognak a lenini-sztálini elmé
letet minél teljesebben elsajátítani, és arra fognak törekedni, hogy ezt az elméletet hibátla
nul alkalmazzák a magyar történetre.”113 És hogy ez a törekvés nem csupán üres fogadkozás 
volt, nos, elég elővenni a Magyar Történelmi Társulat közlönyének, a Századoknak megfelelő 
évfolyamait, illetve az 1950-es években megjelent történeti munkákat.

De -  mint fentebb mondottuk -  a XX. század negyvenes-ötvenes éveiben a nemzeti 
kérdéssel teoretikus-ideologikus szinten nem elsősorban Rákosi, s végképp nem Gerő vagy 
Farkas, hanem leginkább Révai József foglalkozott. S bár Révait 1956 után félreállították, 
nézetei egészen a nyolcvanas évekig hatottak. Az úgynevezett Molnár Erik-vitában a fő 
célpont ugyanis ő volt, s Király István Molnár-ellenes téziseiben mintha az ő szelleme tért 
volna vissza. Révai már az 1930-as években -  természetesen nem függetlenül a kommu
nisták úgynevezett népfrontpolitikájától -  szakított a nemzeti kérdésben addig uralkodó 
doktriner nézetekkel, és kísérletet tett arra, hogy a nemzeti történelemből kiemelje a ’hala
dó’ figurákat és eseményeket, továbbá tekintettel legyen bizonyos nemzeti érzékenységek
re. Révai ennek megfelelően megalkotta a progresszív hazafiság tételét, amelynek lényege, 
hogy az általa igazinak nevezett hazafiság nincs ellentétben a lenini-sztálini proletárnem
zetköziséggel. Révai világosan látta ugyanis, hogy a nemzeti problematikát nem engedheti 
át -  mint ahogy azt Kun Béláék tették -  teljesen a jobboldalnak. „A hazafiság, a nemzeti 
eszme -  írja -  nem az ő kiváltságuk. Mi nem a szájunkon, hanem a szívünkben hordjuk 
a hont: a tettek hazafiságát képviseljük.”114 Ez a jelszó a magyar baloldalon hagyománnyá 
vált. S hogy mit is jelentett a tettek hazafisága kifejezés, s melyek voltak ezek a haladó ha
gyományok, nos, azt mindig a kommunista ideológusok -  mindenekelőtt maga Révai -  
mondta meg. Továbbá a lenini-sztálini nemzetköziség, amely valójában a folyamatosan 
változó sztálini politikát jelentette, mindig is elsőbbséget élvezett a nemzeti tradíciókkal 
szemben. Ennek egyrészt az lett a következménye, hogy az úgynevezett haladó hagyomá
nyok folytonosan változtak, azaz ezeket a megváltozott politikai-ideológiai igényeknek

113 Rákosi Mátyás és a magyar történettudomány. Budapest, 1952, Akadémiai Kiadó.
114 Révai József: A magyar értelmiség útja. In uő: Élni tudtunk a szabadsággal. Válogatott cikkek és beszédek 

1 9 4 5 -1 9 4 9 . Budapest, 1949, Szikra, 587. p.
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Sztálint köszöntő plakát
(OSZK)

megfelelően mindig újra kellett írni. Ennek megfelelően kommunista történészek, írás
tudók és publicisták egész hadának más feladata sem volt, mint ezen kitüntetett hagyo
mányok folyamatos ápolása (értsd: a napi politikához igazítása!). Következésképpen ez az 
ideológia egy teljességgel ahistorikus történetszemléletet eredményezett, nevezetesen az 
illető korszak történeti körülményeinek teljes negligálását, a valódi történeti folyamatok 
meghamisítását vagy elferdítését, végül állandó igazságosztásra való törekvést (Kossuth 
Lajosnak volt igaza Széchenyi Istvánnal, Petőfinek Vörösmarty Mihállyal, a baloldali szociál
demokratáknak a jobboldaliakkal szemben stb.).115 Ennek ellenére aligha vitatható, hogy

115 Sajátos paradoxonja Révai életművének, hogy az 1938-ban írt, valóban figyelemre méltó Kölcsey-tanul- 
mányában még maga is kikelt az ilyen történelmietlen szembeállítások ellen. Lásd Révai József: Kölcsey 
Ferenc. In uő: Marxizmus és magyarság... I. m. 47. p.
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A z 1848-as centenáriumi ünnepség a Parlament előtt. Előtérben Rajk László, 
Nagy Imre és Tildy Zoltán (mnm  tf)
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Révai -  szemben Kun Béla internacionalista dogmáival -  egyrészt képes volt rendszerben 
gondolkodni, s ideológiai konstrukciójában mindig is helyet szorított a nemzeti irodalmi
történeti hagyományoknak, másrészt -  legalábbis a retorika szintjén -  kifejezett bizonyos 
nemzeti érdekeket. Jól jellemzi ezt az attitűdöt az a beszéd, amelyet 1945. szeptember 13-án 
a magyar demokrácia nemzeti jellegéről tartott. Révai ebben az előadásában a leendő új 
határokkal kapcsolatban azt fejtegette ugyanis, hogy a közelgő békekonferencián a tria
noni határok visszaállítása várható, s ezért minden felelősség a Horthy-rendszert terheli. 
Továbbá azzal a -  talán merésznek tűnő -  feltételezéssel élt, hogy ha a magyar társadalom 
az 1930-as évek végén, az 1940-es évek elején követte volna a kommunistákat, akkor szö
vetséges országgá váltunk volna, s ma nem lenne senki, aki ne ismerné el ’jogcímünket 
nemcsak Észak-, hanem talán egész Erdélyre’. „Újra trianoni Magyarország vagyunk. Ez 
minden magyarnak fáj. Nincsen olyan magyar, akinek jólesne, hogy Nagyvárad Romániá
hoz tartozik. Nincsen olyan magyar -  játszik tovább az érzelmi húrokon Révai -, aki ne 
sajgó szívvel gondolna arra, hogy Kolozsvár Románia egyik tartományának a fővárosa.”116 
Emellett tiltakozott a csehszlovákiai magyarok jogfosztása miatt is.117 Ugyanakkor sze
rénységre intette a magyar társadalmat, továbbá -  s ebben egyet kell értenünk vele -  azt 
fejtegette, hogy a magyar társadalomnak ki kell gyógyulnia abból a nagyzási mániából, 
miszerint mi vagyunk a Duna-medence egyetlen vezető népe.

Révai történetszemléletében két történeti esemény, illetve mozgalom kapott kiemelt sze
repet. Nevezetesen az 1848-as magyar forradalom és a magyar népi mozgalom. Révai 1848-at 
teljes mértékben átértékelte, s szakított Szabó Ervin -  az előbbiekben elemzett -  koncepció
jával, amely a forradalmat alapvetően köznemesi, s nem polgári forradalomként értékelte. 
Szerinte ugyanis „1848 kezdet volt, nem befejezés, de kezdetnek hatalmas; nem lépés, ha
nem ugrás volt előre a magyar történelemben”.118 Ma már szinte érthetetlen, hogy a marxista 
ideológusok és történészek miért tulajdonítottak ekkora jelentőséget annak a kérdésnek, 
hogy valójában milyen forradalom is zajlott 1848-ban Magyarországon. A kérdésre egy
szerű a válasz, ennek napi politikai okai voltak. Ha ugyanis 1848-ban köznemesi forrada
lom zajlott, akkor Magyarországon -  a marxi graduális és teleologikus történetelméletnek 
megfelelően -  a polgári forradalom került a napirendre. Ha viszont az 1848-as forradalom 
polgári forradalom volt, akkor már ennek megvívására nincsen szükség, következésképpen 
a legfőbb feladat a szocialista forradalom kirobbantása. Révai ebben a vitában egy eredeti 
megoldási javaslattal állt elő, amely számára lehetővé tette, hogy együttesen számoljon le 
a ’jobboldali opportunizmussal és a baloldali radikalizmussal’, azaz egyfelől Szabó Ervin, 
másfelől Kun Béla nézeteivel. Ő ugyanis egyrészt a magyar osztályviszonyok viszonylagos 
fejlettségének a jelét látta abban, hogy a nemesi középrétegek a forradalom menetében 
a burzsoázia funkcióját gyakorolták. Másrészt a forradalom történetéből kiemelte azokat

116 Révai József: A  m a g y a r  d e m o k r á c ia  n e m z e t i  je lleg e . B e s z é d  a  k ö z a lk a lm a z o t ta k  n a g y g y ű lé sé n  1945 . s z e p 

te m b e r  13 .-á n . Budapest, 1945, Szikra, 9. p.
117 Lásd például Révai József: A csehszlovák-magyar viszony. In uő: M a r x iz m u s  és m a g y a rsá g . ..I .m . 244- 

250. p.
118 Révai József előadói beszéde a szabadságharc emlékének megörökítéséről az Országgyűlés ünnepi ülé

sén. In K o ssu th , P e tő fi, T án csics sze lle m é b en . R á k o si M á ty á s  és R é v a i J ó z se f  c e n te n á r is  b e széd e . Budapest, 
1948, Hungária Nyomda és Könyvkiadó, 17-18. p.
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A Szovjetuniótól másodszor visszakapott 48-as zászlók a Nemzeti Múzeum előtt. 1948. szeptember (mnm  tf)

a mozzanatokat, amikor a forradalmi, polgári Pest szembehelyezkedett a megalkuvónak 
minősített, köznemesi érdekeket képviselő Batthyány-kormánnyal.119 Ennek megfelelően 
Révai Kossuthban -  elég talányos módon -  a burzsoázia nemesi képviselőjét és egyben a 
nemesség burzsoá képviselőjét látta.120 Ebből az elméletből a napi politika szintjén az a kö
vetkeztetés adódott, hogy egyrészt elérkezett a szocialista forradalom ideje, másrészt a ne
hézségekért nem a kommunistákat lehetett hibáztatni, hanem Magyarország viszonylagos 
elmaradottságára lehetett utalni.

Volt azonban Révai számára két másik politikai szempontból kiaknázható mozzanat is 
1848-ban. Egyrészt jó szemmel vette észre, hogy a márciusi forradalommal, s még inkább 
a szabadságharccal fel lehet korbácsolni a nacionalista érzelmeket, vagy legalábbis ilyen 
érzelmeket lehet kiváltani, továbbá finoman utalni lehet bizonyos -  egyébként teljes mér
tékben hamis -  párhuzamokra az 1848-as és az 1948-as helyzet között. Révai ugyanis azt 
fejtegette, hogy 1848-ban a szegény és elmaradott Magyarország -  csakúgy, mint az 1940-es

119 Ennek részletes kifejtését lásd Révai József: Marx és a magyar forradalom. In uő: Marxizmus és magyar
ság. .. I.m . passim.

120 Uo. 120. p.
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évek végén -  példát mutatott a gazdag polgári Európának a férfias helytállás, a forradalmi 
bátorság, a kockázatvállalás nemzeti erényeiből’. Másrészt Révai szerint Kossuth a nemzeti 
függetlenség kérdésében nem ismert alkut, mint ahogy ők, a magyar kommunisták sem, 
következésképpen az általuk vezetett magyar népi demokrácia valóra váltja Kossuth La
jos igazi örökségét, a teljes nemzeti függetlenséget. ’Magyarország független ország és az is 
marad’ -  szónokolt Révai, Moszkva egyik helytartója egy oroszok által megszállt, kifosztott 
s a birodalom központjából irányított országban. De ott volt még egy kínos párhuzam Révai 
számára, amit nem hagyhatott figyelmen kívül, nevezetesen a forradalmat és szabadság- 
harcot leverő cári csapatokról van szó. Ezt a problémát Révai huszáros egyszerűséggel -  és 
nem kis demagógiával -  oldotta meg. Szerinte ugyanis 1849-ben Paszkevics hadai azért 
szállták meg hazánkat, hogy segítsenek leverni a függetlenségért harcoló magyar népet, 
1944-45-ben viszont a szovjet hadsereg azért „jött el hozzánk, hogy ősi ellenségünket le
verje, és függetlenségünket visszaadja”.121 Révai Kossuth mellett Petőfi és Táncsics szerepét 
is nagymértékben átpolitizálta. Petőfi azért lett ugyanis zászló a kommunisták számára, 
mert ő -  úgymond -  ’a nemzeti egységet nem a kiváltságos osztályokkal, az ingadozókkal

121 Kossuth, Petőfi, Táncsics szellemében... I. m. 26. p.

Centenáriumi ünnepség Budapesten az 1848-as forradalom 100. évfordulóján. 1948. március 15. (mnm tf)
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A Magyar Dolgozók 
Pártjának kongresszusi 
plakátja (OSZK)

és a megalkuvókkal akarta megteremteni, hanem nélkülük’. Táncsics Mihály pedig azt ta
nította Révainak, hogy szabad parasztság, valamint a parasztság és a munkásság szövetsége 
nélkül nincs nemzeti fejlődés. Révai tehát azért tulajdonított ilyen óriási jelentőséget 1848 
értelmezésének, mert azt akarta ezzel bizonyítani, hogy a kommunisták azok, akik betelje
sítik a forradalom és szabadságharc igazi eszméit, a nemzeti függetlenséget, a reakciósoktól 
megtisztított nemzeti egységet, végül a parasztság, a munkásság és a haladó értelmiség ha
talmát. Ma már aligha lehet kérdéses, hogy ahány állítás, annyi kérdőjel, vagy még inkább 
annyi félreértelmezés, csúsztatás és hazugság.

Révai már az 1940-es évek elején -  ismét csak nem függetlenül a kommunisták új po
litikája, az úgynevezett népfrontpolitikától -  úgy látta, hogy a háború vége felé közeled
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ve Magyarországon új világ van születőben. „Új nép van kialakulóban -  írja 1943-ban 
tudatos, bátor és szilárd, új nép, mely ismeri az életet, látja az utat és építi a jövőt. Új nép, 
mely új honfoglalásra áll készen: a népi Magyarország megteremtésére.”122 De azt is vilá
gosan látta, hogy bár ennek az uj népnek’ az alapját az ipari munkásság fogja jelenteni, 
ebben az új honfoglalásban a munkásság -  valójában a kommunista párt -  nem nélkülöz
heti a magyar parasztság széles tömegeit sem. S Révai azt is pontosan felmérte, hogy az út 
a magyar parasztsághoz csak a népi írókon, következésképpen az urbánus írók háttérbe 
szorításán keresztül vezet. Ezért velük kapcsolatban egy sajátos kritikai viszonyt alakított 
ki, s ennek megfelelően egy kettős politikát javasolt -  s ehhez tulajdonképpen egészen az 
1940-es évek végéig ragaszkodott - , nevezetesen szétszakítani azt a láncolatot, amely sze
rinte a szocialista Darvas Józseftől indul, s Kovács Imrén, Illyés Gyulán, Németh Lászlón, 
Kodolányi Jánoson keresztül Erdélyi Józsefig, továbbá Rajniss Ferencig és Imrédy Béláig 
tart. Révai tehát az elfogadásnak, a megértésnek és az elismerésnek (a népi mozgalom nem 
nemzet- és népellenes, hanem a haladás ügyét szolgálja; a mozgalomnak semmi köze a né
met völkisch-mozgalomhoz; a népi írók feltárták a magyar társadalom igazi betegségeit; 
eleven társadalomrajzot adtak a nagybirtok és a falu világáról; a mozgalom termékenyítőén 
hatott a magyar szellemi életre; a magyar középosztályt jogosan bírálták kíméletlenül; stb.), 
valamint a kritikának (nem fogadták el az ipari munkásság vezető szerepét; nem ismerték 
a marxizmust; nem látták a proletármozgalomban rejlő hatalmas erőket; egyes népi írók a 
nép osztályfölöttiségét vagy fajiságát igyekeztek bizonyítani; a népies gondolkodásban meg
jelent bizonyos provinciális korlátoltság; stb.) egy sajátos egyvelegét alakította ki, s hogy 
végső soron melyik elem került időlegesen előtérbe, nos, azt mindenekelőtt a kommunista 
párt napi politikai érdeke határozta meg.123 Jól mutatja ezt a kettős viszonyulást az úgy
nevezett Erdélyi-eset kapcsán kifejtett álláspontja. Ő ugyanis -  az urbánus Zsolt Béláék- 
kal szemben -  amellett érvel, hogy Erdélyi cselekedete (Erdélyi József Solymosi Eszter vére 
című versének publikálása) nem a népies irányzat ’törvényes gyermeke, hanem törvénytelen 
fattyúhajtása’, továbbá hogy a népieknek és az urbánusoknak, azaz a népies demokraták
nak és a polgári liberálisoknak nem egymás ellen kellene hadakozniuk, hanem összefogni 
a nevető harmadik, a fasizmus ellen.124 Egyik sajnálatos mozzanata a Révai-életműnek, hogy 
ezt az alapvetően helyes meglátást már nem tudta vagy nem akarta érvényesíteni, ugyanis 
amikor ő került hatalomra, a kommunisták ugyanis ugyanúgy kihasználták ezt az ellenté
tet, s ugyanúgy kijátszották az egymás ellen hadakozó népieket és urbánusokat, mint a két 
világháború között egyre jobbra tolódó magyar uralkodó politikai elitek. S az 1940-es évek 
legvégén Révai már nem a magyar népi mozgalom kettősségéről beszélt, hanem arról, hogy 
„itt az ideje, hogy leleplezzük, és végleg szétzúzzuk a munkásosztállyal szemben ellenséges, 
népieskedő, búsmagyar narodnyik ideológiát.”125

Az 1940-es évek legvégén, az 1950-es évek elején tehát -  párhuzamosan a totális kom
munista diktatúra kiépülésével, a népfrontpolitika és a nemzeti jelszavak háttérbe szoru
lásával -  Révai József is hangot váltott. A progresszív hazafiság problematikája fokozatosan

122 Révai József (Kállai Gyula álnéven): N ép iség , d e m o k rá c ia , s zo c ia liz m u s . Budapest, 1943, Téka, 11-12. p.
123 A fenti dicséreteket és kritikai megjegyzések részletes kifejtését lásd uo. passim.
124 Lásd erről Révai József: Az Erdélyi-eset. In uő: M a r x iz m u s  és m a g y a r s á g ... I. m. 133-135. p.
125 Révai József: M a rx iz m u s , n ép iesség , m a g ya rsá g . 3. kiad. Budapest, 1949, Szikra, 6. p.
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háttérbe szorult írásaiban és beszédeiben, s helyébe a kultúrforradalom eszméje lépett. Az 
a gondolat nevezetesen, miszerint az egyre élesedő osztályharc és a feszült nemzetközi hely
zet’ miatt a kultúrának a politikai feladatok megoldását kell elősegítenie, s ezért Magyar- 
országon kultúrforradalomra van szükség (tanulatlan munkások és parasztok átképzése 
értelmiségiekké, a pártfunkcionáriusok ideológiai továbbképzése, az új szocialista erkölcs 
megteremtése, harc a kispolgári önzés ellen, Szabad Nép olvasókörök megszervezése stb.). 
A kultúra területén tehát kísértetiesen ugyanaz történt, mint a nagypolitikában. Ennek 
következtében a kommunista történészek, publicisták és írástudók egyre inkább legfőbb 
feladatuknak a ’nacionalizmus mételye’ és a ’burzsoá csökevények’ elleni küzdelmet tekin
tették. Az 1950-es évek elején Révai már arra figyelmeztette a tudós- és írótársadalom kép
viselőit, hogy ne foglalkozzanak annyit a múlttal, továbbá szakítsanak mindenféle ’burzsoá 
szeméttel’, azaz a formalizmussal, a dekadenciával, az avantgárddal, s forduljanak bátran 
a szocialista realizmus felé, s hőseiket az ’új szocializmust építő emberek’ között keressék.126 
S hogy ez a hagyománytagadás, nemzeti érzéketlenség hova vezetett, nos, arra nem kellett 
egészen 1956-ig várni. Révaival már íróelvtársai, saját kreatúrái, az úgynevezett proletár
költők is szembe szálltak. Kónya Lajos például már 1952-ben a Lecke című versében a kö
vetkezőket írja:

A hagyományok? Holt időkből emlék -
a népdal nem közügy!...
Megleckéztetnek. S írnak, mintha leckét.
Nincs múltjuk, népük, ösztönük.127

Ez a hang a magyar kommunista elittel, és legfőképpen az úgynevezett négyesfogattal szem
ben azonban 1956 forradalmában vált teljesen általánossá. 1956 valóban az első antitotalitá- 
rius forradalomként írta be magát a történelemkönyvekbe, de emellett nemzeti forradalom 
is volt. Mind az egyetemisták különböző határozatai, mind pedig a születő pártok program
pontjai között ugyanis a múlt bűneit felsoroló, valamint a demokratikus és szocialisztikus 
törekvéseket megfogalmazó célok mellett megjelentek kifejezetten nemzeti sérelmekkel és 
célkitűzésekkel foglalkozó pontok is (a szovjet csapatok kivonása, Magyarország független
ségének és szuverenitásának helyreállítása, a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok rende
zése az egyenjogúság alapján, a régi Kossuth-címer visszaállítása, a hagyományokhoz méltó 
új egyenruha a magyar honvédségnek, március 15-ének és október 6-ának nemzeti ünnep
pé nyilvánítása stb.).128 Nagy Imrének, a forradalom mártír miniszterelnökének Snagovban 
írt vitairatában is ez az egyik lényegi mondandó, nevezetesen, hogy a 1956-ban nem ellen- 
forradalom, hanem olyan forradalom zajlott, amelynek fő célja az ország függetlenségének, 
egyenjogúságának és szuverenitásának biztosítása volt.129 „A Rákosi-Gerő-klikk, a letűnt

126 A fejtegetést lásd például Révai József: K u ltu r á lis  f o r r a d a lm u n k  kérd ése i. Budapest, 1952, Szikra, passim.
127 Révai egyoldalú vitáját Kónyával lásd uo. 184. p.
128 A nemzeti követeléseket lásd Szakolczai Attila szerk.: 1956. Budapest, 2006, Osiris, 88-90. p.; 1 9 5 6  a  s a jtó  

tü k ré b en . Budapest, 1989, Kossuth, passim; valamint Vida István szerk.: 1 9 5 6  é s  a  p o l i t ik a i  p á r to k .  V á lo 

g a t o t t  d o k u m e n tu m o k . Budapest, 1998, MTA Jelenkor-kutató Bizottság, passim.
129Nagy Imre: S n a g o v i je g y z e te k .  G o n d o la to k , e m lé k e z é se k  1 9 5 6 -1 9 5 7 . Budapest, 2006, Gondolat -  Nagy 

Imre Alapítvány, passim.
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Nagy Imre a Rajk-temetésen. 1956. október 6. (mti -  Mező Sándor felvétele)

párt- és országvezetés -  írta Nagy -  sárba taposta a magyar nemzeti eszméket, törekvéseket 
és érdekeket. Jóvátehetetlen bűnt követett el a magyar nép és a nemzetközi munkásmozga
lom ellen. De vajon az új párt- és országvezetés bűne kisebb-e? Jóvátették-e a múlt hibáit, 
orvosolták-e a jogos sérelmeket, véget vetettek-e a szolgalelkűségnek, amely a nemzet tra
gédiájához vezetett? A múlt bűneit nem tették jóvá, sőt újabbakkal, sokkal súlyosabbakkal 
tetézték. A magyar nép nemzeti harcát elárulták, hátba támadták, idegen fegyveres erővel 
leverték. Ilyen durván és kíméletlenül még soha nem tiporták el a magyar nép jogos nem
zeti törekvéseit. Ilyen súlyos sérelmet még nem ejtettek nemzeti önérzetén és büszkeségén, 
méltóságában így meg nem alázták.”130 A magyar nemzetnek ezt a magára találását talán 
senki nem fejezte ki pontosabban és szebben, mint Németh László, aki Emelkedő nemzet 
címen tette közzé gondolatait az Irodalmi Újságban. Németh azzal -  az előzmények isme
retében talán -  meglepő kijelentéssel kezdte mondandóját, hogy a magyar nemzet számára 
sem a Horthy-, sem pedig a Rákosi-korszak nem volt meddő és gyatra, azonban egy igazán 
magában bízó és emelkedő nemzet számára hiányzott, hogy erkölcsi és politikai érzés dol
gában is magasan álljon. „Az elmúlt hét -  írja -  azért volt óriási élmény számomra, mert ez 
a néhány nap mutatta meg nemcsak nekem, de az egész világnak, hogy a magyar nép erkölcsi-

130 Uo. 171. p.
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MŰK. Kádárista 
röplap (OSZK)

leg mekkorát emelkedett. Hiszen nem mondom, voltak jelek rá eddig is. Még a tömlöcszerű 
elzártságban élő elfeledett ember is érezte, hogy az ifjúságból más levegő csap fel, mint kor
társai közül. De hogy a nemzetgyötrésben, megaláztatásban így összeforrtak, hogy diákok, 
munkások, katonák minden előzetes szervezkedés nélkül közös elszántságukban így meg
szerveződhettek, a vezér nélküli fölkelőknek ez a csodálatos látványa meghaladta nemcsak 
reményemet, de képzeletemet is.”131 Ezek a remények azonban -  a szovjet beavatkozásnak 
tulajdoníthatóan -  néhány nap alatt szertefoszlottak. A dokumentumok, a visszaemlékezések 
alapján azonban egyértelműnek tűnik, hogy 1956 őszén egy korábban végletesen megosztott 
országban régen nem látott nemzeti egység alakult ki egyrészt a szovjet csapatok kivonása, 
másrészt Rákosi valóban katasztrofális politikáját (nemzeti érdekek és érzések sárba tiprása, 
voluntarista gazdaságpolitika, személyi kultusz) illetően. Teoretikus, eldönthetetlen és egy
ben történetieden kérdés, hogy ez a nyilvánvaló nemzeti összefogás, ez a -  Németh László 
kifejezésével -  erkölcsi emelkedés meddig tartott volna, ugyanis az igazán kényes kérdések

131 Németh László: Emelkedő nemzet. Irodalmi Újság, 1956. nov. 2. 1. p.
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(magántulajdon, Horthy-rendszerhez való viszony, szocialista berendezkedés) megvitatása 
a forradalom alatt éppen csak elkezdődött. De az aligha lehet kérdéses, hogy egy győztes for
radalom jobb körülményeket biztosított volna a regenerálódó magyar nemzet számára.

1956 forradalmának bukása után a fontos elvi kérdések szabad megvitatására és még in
kább kihordására már nem volt lehetőség, bár 1956 végén és 1957 elején még nem dőlt el min
den ideológiai kérdés, beleértve Nagy Imréék szerepének értékelését vagy a többpártrendszer 
kérdését is.132 Jól jellemzi ezt a helyzetet, hogy a párt korábbi főideológusa, Révai József hatal
mas, háromoldalas politikai-ideológiai cikket tehetett közzé az MSZMP napilapjában, a Nép- 
szabadságban.'33 Révai ebben az írásában -  bár nem szállt szembe nyíltan a kétfrontos harc 
kádári tézisével -  mégis a nagyobb veszélyt a ’Nagy Imre-klikkben és a revizionizmusban 
látta. Úgy vélte ugyanis, hogy a sztálinizmus elleni harc mindenütt a revizionizmus takarója 
lett, továbbá, hogy az egységes magyar nemzet teóriája alapvetően hamis, antikommunista 
és reakciós tétel. Fontos gondolat Révai írásában, hogy továbbra is ki kell tartani a magyar 
történelem forradalmi-haladó, azaz a Dózsa -  Rákóczi -  Kossuth -  1919 vonulata mellett, 
s el kell utasítani a Martinuzzi -  Bethlen Gábor -  Széchenyi -  Deák úgynevezett reálpoli
tikusi vonalat. Révai mindezt meggyőződésből mondta, s nem vette észre, hogy milyen át
hallásai lehetnek ennek a kijelentésnek a forradalmi Nagy -  reálpolitikus Kádár ellentétre. 
De 1956 után a viták már csak egy erősen leszűkített politikai-ideológiai területre szorít
koztak, s ezek lefolytatására (valójában a párt álláspontjának a kinyilatkoztatására, azaz az 
’irányvonal’ meghatározására) alakult meg az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő 
úgynevezett Kulturális Elméleti Munkaközösség. A munkaközösség bizonyos témák (a val
lásos világnézet elleni harcról, a filozófiai revizionizmusról, a burzsoá nacionalizmusról és 
a szocialista hazafiságról, a művelődéspolitikáról, az irodalmi modernizmusról, a szocialista 
realizmusról, a felszabadulás utáni irodalom néhány kérdéséről, a népi írókról, irodalomkri
tikánk néhány fogyatékosságáról stb.) -  szűk körű, de a korábbi korszakhoz képest valóban 
létező -  megvitatása után állásfoglalásokat tett közzé a miheztartás végett.134 A Rákosi- és 
a Kádár-korszak közötti nem is lényegtelen különbség, hogy míg Révai egyes előadásait és 
kirohanásait egészen 1953-ig nem egyszerűen illett tudomásul venni, hanem azzal szemben 
nem volt apelláta, addig ezeket az állásfoglalásokat az értelmiségiek előbb vérmérsékletük 
szerint lelkesen vagy dohogva tudomásul vették, de írásaikban nem mindig követték, később 
azonban egyre inkább eltekintettek tőlük, s az 1970-es évek legvégén, az 1980-as évek elején 
pedig már -  néhány túlbuzgó párttagot kivéve -  egyszerűen levegőnek nézték. Választott té
mánk szempontjából különösen két állásfoglalást, mégpedig a burzsoá nacionalizmusról és 
a szocialista hazafiságról, valamint a népi írókról szóló téziseket kell kiemelni.

A szocialista hazafiságról szóló állásfoglalás világosan és félreérthetetlenül -  politikai 
szempontból pedig fenyegetően -  fogalmaz, nevezetesen azt állítja, hogy a nacionalizmus 
elvesztette kezdeti (a feudalizmus elleni harc, a polgári államok megteremtése, a gyarmati né

132 A belső vitákról lásd A  M a g y a r  S z o c ia l is ta  M u n k á s p á r t  id e ig le n e s  v e z e tő  te s tü le té in e k  je g y z ő k ö n y v e i .  
1-5. köt. Budapest, 1993-1998, Intera -  Napvilág Kiadó, passim

133 Révai József: Eszmei tisztaságot! N é p sz a b a d sá g , 1957. márc. 7. 2-4. p.
134 Ezeket az állásfoglalásokat a párt elméleti lapja, a T á rsa d a lm i S z e m le  közölte vagy önálló brosúra formá

ban jelentek meg. A nacionalizmusról szóló téziseket az Agitációs és Propaganda Osztály munkatársai 
szövegezték meg, s egy háromtagú bizottság (Kállai Gyula, Szirmai István, Nemes Dezső) hagyta jóvá.
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pék antiimperialista harca) haladó szerepét, s ma már akadályozni igyekszik a ’proletariátus 
osztályharcának kibontakozását’, valamint a ’különböző nemzetekhez tartozó dolgozók ösz- 
szefogását a kapitalizmus elleni harcban’. „A mai magyar nacionalizmus -  állapítja meg az 
állásfoglalás -  célja a szocializmus építésének akadályozása, a munkáshatalom aláásása, 
a szocialista tábor egységének megbontása és a kapitalizmus visszaállítása.”135 Ezzel a kár
tékony nacionalizmussal áll szemben a munkásosztály igazi, úgynevezett szocialista haza- 
fisága, amelynek lényege, hogy a proletariátus saját maga társadalmi felszabadításáért har
colva egyben az egész dolgozó nép és az egész nemzet felszabadításáért, azaz ’mindenfajta 
elnyomás és kizsákmányolás végleges megszüntetésért’ is küzd. Ezt a harcot a proletariátus 
a ’reakciós erők’ nemzetközi támadásával szemben vívja, következésképpen a munkásosztály 
nemzetközi összefogása a győzelem elengedhetetlen feltétele. Ezért -  szögezi le az állásfog
lalás némiképp következetlenül -  a munkásosztály hazafisága elválaszthatatlan a proletár 
nemzetköziségtől. A szocialista hazafiság tézise tehát két fontos tételt foglalt magában. Egy
részt a proletariátus nemzetközi harca a burzsoáziával, azaz az osztályharc tétele minden 
más elvet felülír. Másrészt az így felfogott hazafiság akkor nyilvánult meg igazán (1848-as 
forradalom, 1919-es proletárdiktatúra, 1948 után a szocializmus építése’ idején), amikor 
’népünk az egyetemes emberi haladásért folyó harc élvonalában küzdött’. Ez a sok sebből 
vérző érvelés, ellentmondások tömegét tartalmazó okoskodás, sőt hamisítatlan marxista ra- 
bulisztika volt az alapja a magyar nacionalizmus elleni támadássorozatnak, amely -  változó 
intenzitással -  egészen az 1980-as évek legvégéig tartott. A tézisek történetszemléletének 
magva, hogy a magyar nép évszázadokon keresztül harcolt a feudális kizsákmányolás ellen és 
az ország függetlenségéért. A magyar nemesség egy része vezette ezt a függetlenségi küzdel
met, de ha érdekei úgy kívánták, akkor inkább behódolt a Habsburg-hatalomnak, mintsem 
kielégítse a jobbágyok és a velünk élő nemzetiségek követeléseit. Még az úgynevezett haladó 
nacionalizmus legkiválóbb képviselője, Kossuth Lajos sem jutott el az agrárkérdés forradal
mi megoldásának gondolatáig, valamint a nemzetiségeket elnyomó magyar nacionalizmus 
feladásáig. Az igazi hazafiságot csak nagyon kevesen képviselték (Petőfi, Vasvári, Táncsics és 
Madarász), tehát azok, akik a ’függetlenségi harcot összekötötték a népforradalom ügyével’. 
Ez a küzdelem azonban vereséget szenvedett, s az 1867-es kiegyezéssel a magyar uralkodó 
osztályok, nevezetesen a félfeudális nagybirtokos réteg, a dzsentri és a feltörekvő burzsoázia 
a ’haladás ellenségeivé és a nemzeti függetlenség árulóivá váltak’, s a ’függetlenségi harcok de
mokratikus és nemzeti hagyományait csak a dolgozó nép őrizte meg’. Az 1867 utáni magyar 
nacionalizmus legfontosabb jellegzetességét a Magyarországon élő nemzetiségek elnyomása 
jelentette, amelyet az 1868. évi nemzetiségi törvény szentesített, s amelynek elméleti alapo
zását Deák Ferenc végezte el. A Magyar Tanácsköztársaság -  úgymond -  heroikus kísérletet 
tett az igazi hazafiság és a proletár internacionalizmus összeegyeztetésére, de a tanácsuralmat 
leverő ellenforradalom már a ’hazaárulás jegyében született’. A tézisek szövegezői szerint az 
ellenforradalmi nacionalizmus -  amely szerintük a nyilas hungarizmustól a harmadikutas 
nacionalizmusig terjedt -  lényege a munkásosztály forradalmi mozgalmával való szemben
állás, a kapitalizmus igazolására szolgáló örök ’nemzeti elv’ képviselete, valamint annak az 
ideának meghirdetése volt, miszerint a kommunizmus eszméje idegen a nemzeti lélektől. De

135 A burzsoá nacionalizmusról és a szocialista hazafiságról. Tézisek. Budapest, 1959, MSZMP Központi Bi
zottság Agitációs és Propaganda Osztály, 3. p.
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az állásfoglalás szerzői a nacionalizmus fő bűnének mégsem ezeket a pontokat, hanem egy
részt a kommunista párt vezető szerepének tagadását, másrészt az 1956-os ellenforradalom 
ideológiájának kialakításában való tevékeny részvételt, végül pedig a szovjetellenességet és 
antiszemitizmust tartották. Mindezek alapján azt a végkövetkeztetést vonták le, hogy a na
cionalizmus reakciós, nép- és nemzetellenes ideológia, amely szükségképpen vezet nemze
ti katasztrófához. A tézisek szövegezői tehát a nacionalizmust tették meg legfőbb bűnbak
nak, s azl956-os -  kommunista nézőpontból -  összeomlás legfőbb okát abban látták, hogy 
a Nagy Imre-féle ’nemzeti kommunisták’, a ’munkásmozgalomból kivetett jobboldali’ szo
ciáldemokraták és egyéb ’reakciós burzsoá, kispolgári és klerikális elemek’ a nacionalizmus 
ideológiájában találták meg a közös hangot.136 Ennek megfelelően az újra hatalomra került 
kommunisták kíméletlen harcot hirdettek a ’fő ellenség’, a burzsoá nacionalizmus minden 
formájával szemben, ugyanakkor megfogalmazták a szocialista hazafiság lényegét (a nép és 
a szülőföld szeretete, harc a munkásosztály és az egész dolgozó nép társadalmi felszabadí
tásáért és mindenfajta elnyomás megszüntetéséért, a proletárdiktatúra megteremtése, végül 
a kommunizmus teljes győzelemre vitele). Magyarul a kommunisták azokat tartották csak 
igaz hazafiaknak, akik ezeket az elveket vallották, egyszóval saját magukat, ezen túlmenően 
azokat vélték még hazafiaknak -  ha nem is igaziaknak -, akik ’részt akarnak venni a demok
rácia építésében, mégpedig az MSZMP útmutatását követő Hazafias Népfront keretében. Az 
itt kifejtett téziseket még az 1970-es években ugyanebben a témában született új állásfoglalás 
is fenntartotta (’alapvetően helyesnek bizonyultak és kiállták az idők próbáját’), bár néhány 
ponton -  a kozmopolitizmus és a népi-urbánus ellentét elítélése, valamint a cselekvő haza
fiság számonkérése -  módosított rajtuk.137 Csak sajnálhatjuk, hogy az alapvetés szerzői azt 
már nem fejtették ki pontosan, hogy hogyan is viszonyul egymáshoz az élesen elítélt koz
mopolitizmus és az általuk magasan jegyzett internacionalizmus.

Mint ahogy a nacionalizmustéziseknek, úgy a népi írókról szóló állásfoglalásnak is első
sorban politikai-ideológiai, s nem tudományos céljai voltak.138 Ezért teljes mértékben hamis 
Király Istvánnak, a tézisek fő szerzőjének az az érvelése, hogy ő éppen azért vett részt a mun

136 Ennek részletes fejtegetését lásd uo. 19-25. p.
137 A  szo c ia lis ta  h a z a f is á g  és a  p r o le tá r  in te r n a c io n a liz m u s  id ő s ze r ű  kérd ése i. A  M a g y a r  S zo c ia lis ta  M u n k á s 

p á r t  K ö z p o n ti  B iz o t ts á g a  m e lle tt m ű k ö d ő  K u ltú r p o li t ik a i  M u n k a k ö z ö ss é g  á llá s fo g la lá sa . Budapest, 1974, 
Kossuth, 5. p. Lásd még ehhez Benczédi László -  Csatári Dániel: S z o c ia lis ta  h a z a f is á g  -  s zo c ia lis ta  tö r té 

n e ts ze m lé le t. Budapest, 1967, Kossuth; Tóth Dezső: hazafiság és internacionalizmus. In V alóság  és tu d a t .  

A g itá c ió s  és p ro p a g a n d a ta n á c s k o zá s , B a la to n a lig a  - 1 9 7 7 .  Budapest, 1978, Kossuth, 104-121. p.; valamint 
Stier Miklós -  Tarnóc Márton szerk.: Hazafiság és internacionalizmus. Műhely-vita. M a g y a r  T u d o m á n y , 

1974. 27-35. p.
138 Az állásfoglalás alapszövegét politikai megrendelésre Király István és Köpeczi Béla írták, majd többen 

(Pándi Pál, Szabolcsi Miklós, Béládi Miklós, Ortutay Gyula, Bessenyei György, Simó Jenő stb.) javítot
ták, rövidítették. Ezután az elméleti munkaközösség, majd a Politikai Bizottság vitatta meg az anyagot, 
s néhány népi író (Illyés Gyula, Tamási Áron, Féja Géza, Veres Péter, Szabó Pál) is hozzászólhatott. Lásd 
erről Tóbiás Áron fontos és izgalmas interjúját Király Istvánnal (V á la sz  É vk ö n yv , 1989.2. köt. 199-222. p.). 
A népi írók hozzászólásai is a V álasz  É v k ö n y v b e n  olvashatók (223-279. p.). Az állásfoglalás közlése után 
kibontakozó vita anyagát N. Pál József gyűjtötte össze (uo. 197-198. p.). A történet egyik paradoxonja, 
hogy Király István a fenti interjúban gyakorlatilag visszavonta egykori állításait. („Ellentmondásosságá
ban is haladó, előremutató tendencia lett az, aminek harmadikutas nacionalizmusban láttam korábban 
lényegét. Besoroztam a magyar szellem nagy, progresszív jelenségei közé.” (Uo. 215-216. p.)
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kálatokban, mert -  úgymond -  akkor kezdte tanulmányozni és cédulázni a népiek írásait.139 
Ez a politikai cél pedig világos és félreérthetetlen: elítélni a népiek harmadikutas szocializ
musát és nacionalizmusát, 56-os szerepvállalásukat, de lehetőleg úgy, hogy hosszú távon 
megmaradjanak szövetségesnek. Király István kései visszaemlékezésében ezt egyértelműen 
ki is mondta. „A népiekkel azonban -  érvel Király -  szövetségesek közötti vita folyt, mivel 
a szocializmusra mondott igen összekötött velük. Ez a differenciálás volt az, ami a másfajta 
bánásmódot [tudniillik nem az adminisztratív-büntetőügyit -  Gy. ].] magával hozta, és nem 
egy taktikai megfontolás, nem az a primitív ösztönökre történő rájátszás, amelyik azt mondta, 
hogy Déry zsidó, mellette nem fognak kiállni, ők [ti. a népiek -  Gy. /.] nem zsidók, mellet
tük ki fognak állni.”140 Aczél György azonban -  ugyanúgy, ahogy korábban Révai -  pontosan 
tudta, hogy a népiek, Illyés és Németh László megnyerése vagy legalább pacifikálása nélkül 
nincs kibontakozás, jóllehet személy szerint hozzá talán közelebb állt az urbánus gondol
kodás. Az eredeti politikai célt -  ti. bírálva megnyerni őket -  elérni nem is bizonyult kis fel
adatnak. Az állásfoglalás ugyanis nem plebejus demokrataként határozta meg a mozgalmat, 
hanem egy jelentős szépirodalmi tevékenységet felmutató politikai irányzatként, amely esz
mei tartalmát tekintve egy erős nacionalizmussal telített harmadikutas ideológia.141 Ebből 
következően a meghatározásban szereplő három eszmét éles kritikával kellett ületni. Először 
is a kommunisták -  kiszorító, totalitárius politikájuknak megfelelően -  nem tűrhettek el ma
guk mellett egy alapvetően politikai célokból szervezett mozgalmat. Másodszor a naciona
lizmust -  mint ahogy azt fentebb láthattuk -  reakciós, nép- és nemzetellenes ideológiának 
kiáltották ki, így aligha hagyhatták szó nélkül a népiek alapvetően nemzeti egységre törek
vő célkitűzéseit. Harmadrészt szerintük -  úgymond -  az imperializmus és a szocializmus 
világméretű küzdelmében egy harmadikutas elképzelés nemcsak egyszerűen hamis illúzió, 
hanem -  ahogy az állásfoglalás önleleplező módon fogalmaz -  nem létező’ koncepció. De 
mivel ez a harmadikutas elképzelés mégiscsak létezett, hiszen művekben megfogalmazódott, 
a nem létező’ kitétel nem vonatkozhatott másra, mint normatív kívánalomra: lehetőleg ne is 
létezzék. Az állásfoglalás kiagyalói és szerzői tehát azt szerették volna elérni, hogy a népiek 
lássák be tévedéseiket, s ahhoz szerették volna -  farizeus módon -  őket hozzásegíteni, hogy 
’leküzdjék hibáikat’ (a munkásosztályvezető szerepénekei nem ismerése; a középosztályra, 
értelmiségre és parasztságra alapozó ideológiájuk; a kisparaszti gazdaságok kiépítésének igé
nye; a polgári demokrácia kereteinek tiszteletben tartása; a nemzeti függetlenségi tradíciók 
eltorzítása, kommunizmus- és szovjetellenesség; nacionalista-faji alapú gondolkozás; ideo
lógiai előkészítő és politikai szerepük az ellenforradalom’ idején, Bibó István ’magyarkodó 
nagyképűségé stb.).142 De ha a népi ideológia minden elemét össztűz alá vették, akkor ho
gyan gondolták mégis, hogy megnyerhetőek a marxizmusnak és a létező szocializmusnak? 
Nos, a tézisek szerzői -  ideológiai szempontból lényegtelen vagy nem annyira hangsúlyos 
kérdésekben -  nem fukarkodtak dicséretekkel (a parasztság tarthatatlan helyzetének tudato

139 Tóbiás Áron: Magyar glóbusz? Beszélgetés Király Istvánnal, a népi írókról szóló állásfoglalás egyik szer
zőjével. Válasz Évkönyv, 1989. 2. köt. 199. p.

140 Uo. 204-205. p.
141A „népi” írókról. Az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő Kulturális Elméleti Munkaközösség 

állásfoglalása. Társadalmi Szemle, 1958. 6. sz. 38-69. p.
142 Uo. 38. p.
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sítása és napirenden tartása, szépírói teljesítmények elismerése, a népi ideológia ’viszonylag 
haladónak’ nyilvánítása; a mozgalom alapvetően antikapitalista volta stb.). Az állásfoglalás 
egyértelműen bírálja Révai Józsefet, aki ’túlzottan megértő és elnéző’ volt a népiekkel szem
ben, és megvédte őket a szociáldemokrata jobboldal és a polgári demokraták támadásaitól. 
Ma már inkább komikusnak, mintsem tragikusnak vagy fenyegetőnek hatnak azok a sorok, 
amelyekben az állásfoglalás szerzői irodalmi műveket a marxista ideológia mérlegén mé
ricskélnek, például -  úgymond -  az Ozorai példa egységbe tudta fogni a magyar és a haladó 
népi öntudatot, ez az egység a Fáklyalángban és a Dózsában már felbomlik; a Próbatételben, 
a Pályamunkásokban, az Új földben és a Hajdú Kláriban eltűnni látszanak azok a különbsé
gek és fenntartások, amelyek őket a proletárdiktatúrától, a szocializmus teljes elfogadásától 
eddig visszatartották; Németh László Galilei című drámája a szerző szubjektív szándékát 
tekintve közeledést jelentett a népi demokrácia rendszeréhez, objektíve, az adott történelmi 
helyzetben, az alkalmazkodás morális és fizikai tragikumát példázta stb.

Az 1950-es évek legvégén, az 1960-as évek elején Révai kulturpolitikusi és főideológusi 
szerepét -  kezdetben miniszterhelyettesként! -  Aczél György vette át. Révai és Aczél kultúr
politikája lényegét tekintve azonos alapokon nyugodott, nevezetesen, a kultúra a párt irányí
tására szorul, valamint a kultúrának is a párt fő irányvonalát kell szolgálnia. De nem jelen
téktelenek a különbségek sem. Egyrészt Révai az -  időnként változó -  irányvonalat mindig 
is szerette maga meghatározni, s beszédeiben, hozzászólásaiban pontosan névre, műre le
bontva megmondani mi dicsérendő, s mi az, ami elvetendő. Ezzel szemben Aczél az 1950-es 
évek végétől oldott ezen a túlzottan is centralizált szisztémán, s kialakította az úgynevezett 
három T (támogatás-tűrés-tiltás) modelljét.143 Ennek lényege, hogy a marxizmus hegemó
niájából kiindulva maximális támogatást kapnak a párt céljait megvalósító marxista és szo
cialista-realista alkotások és alkotók. De a párt lehetővé teszi nem marxista -  úgymond -, 
haladó, antiimperialista és polgári-humanisztikus értékek nyilvánosságra kerülését. Végül 
pedig nincs szabadság a ’politikailag ellenséges, antihumanista vagy a közerkölcsöt durván 
sértő termékek számára’. S hogy mi a politikai szempontból ellenséges, nos, azt természete
sen mindig a párt vagy éppen Aczél György mondta meg. Ez a politikai irányvonal -  a tűrt 
kategória miatt -  azonban kétségkívül szabadabb rendszert eredményezett, mint Révai kul
túrpolitikája. De mivel a határok mindig elmosódottak és homályosak voltak, a három T 
ideája egy rendkívül bürokratikus, ugyanakkor képlékeny és bizonytalan rendszert hozott 
létre, amely saját magában hordozta lassú szétmállását és szétrothadását.144 De amíg a párt 
-  és a szovjet hadsereg -  biztosította a stabilitást, valamint Aczél György a háttérből vitat
hatatlanul nem kis tehetséggel irányította az eseményeket, a rendszer működőképesnek bi
zonyult. A másik nem lényegtelen különbség, hogy Aczél kultúrpolitikájában valóban ér
vényesült a kétfrontos harc, nevezetesen a Rákosi-Gerő-Révai-Farkas alkotta négyes fogat

143 Ennek legjobb megfogalmazását lásd Aczél György: K u ltu rá lis  p o lit ik á n k  n é h á n y  k é rd é se . Budapest, 1970, 
Kossuth, 12-13. p.

144 A rendszer működésébe jól bevilágít néhány dokumentumkötet (Tóth Gyula szerk.: ír ó k  p ó r á z o n . A  K i

a d ó i  F ő ig a zg a tó sá g  ir a ta ib ó l  1 9 6 1 -1 9 7 0 . D o k u m e n tu m v á lo g a tá s . Budapest, 1992, MTA Irodalomtudo
mányi Intézete; Cseh Gergő Bendegúz -  Kalmár Melinda -  Pór Edit szerk.: Z á r t ,  b iz a lm a s ,  s z á m o z o tt .  

T á jé k o z ta tá s p o lit ik a  és c e n z ú r a  1 9 5 6 -1 9 6 3 . D o k u m e n tu m o k . Budapest, 1999, Osiris; Cseh Gergő Ben
degúz -  Krahulcsán Zsolt -  Müller Rolf -  Pór Edit szerk.: Z á r t, b iz a lm a s , s z á m o z o t t .  I ro d a lo m , s a jtó  és 
tá jé k o z ta tá s p o li t ik a  1 9 6 2 -1 9 7 9 .  D o k u m e n tu m o k . Budapest, 2004, Osiris).
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hibáinak elkerülésére való őszinte törekvés, másrészt -  Aczél életútjának ismeretében talán 
érthető -  páni félelem minden szélsőjobboldali, jobboldali, nacionalista -  vagy gyakran 
csak annak minősített -  mozgolódástól és eszmétől. A harmadik különbség is szembetűnő. 
Révai ugyanis tagadhatatlanul szeretett és tudott írni, s neki kétségkívül valódi művei -  ha 
mégoly vitathatóak is -  vannak. Ezzel szemben Aczél sokkal inkább a háttérből, különböző 
formális és informális csatornákon keresztül irányított, s jó érzékkel játszotta ki elsősorban 
a népi és az urbánus csoportok közötti, de más elvi és személyi ellentéteket is, de valódi ideá
it elvi szinten és részletesen sohasem fejtette ki. Ennek megfelelően megjelent könyvei ma 
már olvashatatlanok, s egyébként is vagy egyszerű interjúkötetek, vagy pedig alkalmi írá
sok, beszédek gyűjteményei, amelyekből nagyon nehéz -  általánosságokon túl -  kihámoz
ni bármit is. Aczél életműve örök tanulságul szolgálhat minden kultúrpolitikus számára, 
hogy eredeti művek nélkül mivé is foszlik az egykor oly mérhetetlennek látszó hatalom és 
befolyás. Bizony semmivé, s az egészből csak lapos közhelyek maradnak, amelyek ma már 
inkább megmosolyogtatóak, mintsem félelmet gerjesztők. „A hazafiság és az internaciona
lizmus -  mondja például egy helyütt -  elválaszthatatlan, mint ahogy a fa gyökere, törzse, 
ága és lombja is elválaszthatatlan, élő szervezet.”145 „Ha teret kap a nacionalizmus -  írja má
sutt -, akkor veszélybe kerülnek a kommunista pártok alapvető céljai, még ha megszüntették 
is a kizsákmányolást. A nacionalizmusnak tett engedményeket közvetve vagy közvetlenül 
az imperializmus hasznosítja, azok kisebb-nagyobb áttételekkel a kapitalizmust erősítik.”146 
így tehát a nemzeti kérdéssel kapcsolatban nagy biztonsággal csak az állítható, hogy Aczél 
egyrészt az igazi hazafiságot azonosította a szocializmus szolgálatával, másrészt valósággal 
rettegett a nacionalizmustól. Révaival -  és részben az 1959-es pártállásfoglalással -  szem
ben azt is hangsúlyozta, hogy a nacionalizmus veszélyessége éppen abban áll, hogy az nem 
csupán burzsoá maradvány, nem utórezgés, hanem folyamatosan újratermelődő jelenség 
a szocializmus viszonyai között. így a nacionalizmus leküzdése -  fejtegeti Aczél elképesztő 
logikával -  elsőrendű nemzeti érdekünk.147

A Molnár Erik-vita

Ebbe az ideológiai összefüggésrendszerbe ágyazódott be az úgynevezett Molnár Erik-vita 
is. Molnár Erik, az őstörténettel és a korai magyar történettel foglalkozó kommunista meg
győződésű historikus, a Rákosi-rendszer másodvonalához tartozó politikus, aki a Kádár
rendszerben a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének igazgatói 
székébe bukott, 1960-ban egy vitairatot tett közzé a Magyar Tudomány című folyóiratban 
a nemzeti kérdésről.148 Molnár Erik tanulmányának -  mint ahogy az azt követő cikkei-

145 Aczél György: K u ltu r á lis  é s  id e o ló g ia  é le tü n k  n é h á n y  id ő s z e r ű  k érd ése . Budapest, 1968, Kossuth, 25. p.
146 Aczél György: A  s z a b a d s á g  r e n d jé é r t.  K u ltu rá lis  és id e o ló g ia  é le tü n k  id ő s z e r ű  kérd ése i. Budapest, 1968, 

Kossuth, 15. p.
147 A fejtegetést részletesen lásd Aczél: K u ltu rá lis  p o l i t ik á n k . . .  I. m. 35-36. p.
148 Molnár Erik: A nemzeti kérdés. M a g y a r  T u d o m á n y , 1960. 571-587. p. A tanulmány megjelent a Molnár 

Erik-vita legfontosabb dokumentumait közzétevő kötetben is (Pach Zsigmond Pál szerk.: V ita  a m a g y a r -  

o r s z á g i  o s z tá ly k ü z d e lm e k r ő l  és fü g g e tlen sé g i h a rc o k ró l. Budapest, 1965, Kossuth, 1-28. p.).
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Felkelők a Magyar utcában. 1956. október 24. (mnm tf)

nek, hozzászólásainak is -  kétféle olvasata van. Az egyik olvasat politikai-ideológiai, vagy 
némi malíciával ezt úgy is értelmezhetnénk, mint egy bukott kommunista politikus he
lyezkedését az új rendszerben. Ezt a politikai-ideológiai kérdést 1956 októberében maga 
a történelem tette fel Molnár Eriknek. „Valamennyien emlékezhetünk az 1956. októberi 
napokra -  kezdi nevezetes tanulmányát - , az ellenforradalom akkori jelszavára: aki ma
gyar, velünk tart. Ez a jelszó a magyar nemzeti érzést, a magyar nemzeti közösség tudatát 
akarta mozgósítani közvetlenül a proletár nemzetköziség ellen, s nem egy embert meg 
tudott téveszteni. Nem fűzi-e össze a magyarokat a nyelv, a kultúra, a szokások és a sors 
közössége -  egyszóval az, amit a polgári tudományban nemzeti közösségnek szoktak ne
vezni?”149 De kétségkívül a politikai-ideológia értelmezésen és helyezkedésen túl Molnár 
Eriket intellektuálisan is foglalkoztatta a kérdés: osztályharc vagy nemzeti kérdés? Mi 
a fontosabb, mi az elsődleges? S Molnár válasza erre a dilemmára egyértelmű, hiszen egy 
marxista számára a történelem mindig is osztályharcok története marad, következésképpen 
-  mint ahogy ő mondja -  a történelem a maga alapvető kérdéseit nem a nemzeti kérdés, 
hanem az osztályharc szempontjából teszi fel. Molnár tanulmányainak, mint ahogy az egész 
vitának a legfőbb nehézségét éppen ez a kettősség adja, a politikai-ideológiai kérdések és

149Molnár Erik: A nemzeti kérdés. In Pach Zsigmond Pál szerk.: Vita a magyarországi... I. m. 1. p.
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problémák ugyanis kibogozhatatlanul összekeveredtek a valós intellektuális és tudományos 
kérdésfeltevésekkel. Molnár Erik 1956 utáni politikai-ideológiai kiindulópontjáról sokat 
megtudhatunk egy posztumusz, csak a rendszerváltozás idején közzétett tanulmányából.150 
Molnár ebben az írásban azt fejtegeti, hogy az októberi felkelés kirobbanásáért a fő felelős
séget -  szemben a mindinkább hivatalossá vált verzióval, amely a Nagy-Losonczy-csoport 
árulásáról kezdett értekezni, majd gyilkolni -  Rákosinak és szűkebb körének kell viselnie. 
Bár Molnár szerint a Rákosi-korszakban is a szocializmus építése folyt’, mégis a párt- és 
az állami élet elszakadt a ’tömegektől’, így Rákosi a lenini demokratikus centralizmus he
lyett a proletariátus bürokratikus diktatúráját valósította meg, amely egyre inkább saját 
maga korlátlan egyéni hatalmát jelentette. „Nagy Imrét -  érvel Molnár -  nem is lehet 
Rákosi nélkül kritizálni, sőt Rákosi kritikája előfeltétele Nagy Imre kritizálásának, mert 
Nagy Imre hibái, amelyek őt az ellenforradalom táborába sodorták, nem egyebek, mint 
Rákosi hibáinak a jobboldali torzképe. A proletár internacionalizmus helytelen felfogása, 
a nemzeti érzés megsértése Rákosi oldalán -  Nagy Imre nacionalizmusában tükröződik; 
a párt elszakítása a tömegektől Rákosi oldalán -  a párt szerepének háttérbe szorításában 
jut kifejezésre.”151 Molnár értékelésében a fő bűnös tehát a Rákosi-rendszer, amely csődbe 
vitte az országot, továbbá nem nézett szembe idejekorán saját hibáival, majd a Rajk-teme- 
téssel végleg aláásta a rendszer erkölcsi alapjait. Ez ellen tört ki az októberi felkelés, amely 
azonban a proletárdiktatúra demokratizálása helyett (Molnár szerint Nagy Imrének emellé 
kellett volna állnia) nemzeti demokratikus követeléseket fogalmazott meg, amelyek nem 
a ’proletárdiktatúra megjavítására’, hanem annak megbuktatására irányultak. S október 
végén már egyre inkább előtérbe kerültek a ’burzsoá ellenforradalom’, sőt a ’fehérterror’ 
célkitűzései. A Molnár Eriket foglalkoztató politikai kérdések -  mivel politikai válaszai 
a Kádár-rendszer megszilárdulásával szép lassan ellehetetlenültek -  így váltak egyre in
kább intellektuális problémává: hogyan lehetséges, hogy a magyar munkásosztály fellázadt 
saját uralma ellen; hogyan lehetséges, hogy egy magát hazafinak érző mozgalom ellen fel
kelt egy egész nemzet (aki magyar, velünk tart’); s végül mi az oka annak, hogy a proletár 
internacionalizmus nem tudott úrrá lenni a nemzeti kérdésen? Kétségkívül Molnár Erik 
őszinte válaszokra törekedett, de ezek a kérdések az adott politikai keretben és konstellá
cióban megválaszolhatatlanok voltak.

Molnár Erik -  sajnálatosan -  nem kezdett nagyszabású kutatásba, írásai megmaradtak a 
nagy ívű történetelméleti és ideológiai esszé keretén belül, amelyek bizonyító anyagát jórészt 
a marxizmus klasszikusainak (Marx, Engels, Lenin, Sztálin) különböző megnyilvánulásai, 
valamint egyetemes és magyar történelmi példák adták. Továbbá Molnár nemzeti kérdés
sel kapcsolatos gondolatait nem összefoglaló monográfiában, hanem különböző kisebb 
tanulmányokban, alkalmi előadásokban, vitacikkekben fejtette ki. Ezek az írások azonban 
óriási hatást gyakoroltak az erősen ideologikus magyar tudományos életre, az 1960-as évek 
elejétől ugyanis vitacikkek egész sorozata jelent meg, s több úgynevezett tudományos és 
akadémiai ülés is foglalkozott Molnár nézeteivel. A vita tulajdonképpen egészen az 1980-

150 A tanulmányt Hajdú Tibor tette közzé (Molnár Erik: Nemzeti demokratikus felkelés vagy burzsoá ellen- 
forradalom? Társadalmi Szemle, 1989. 4. sz. 47-54. p.).

151 Uo. 48. p.
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as évekig tartott.152 Molnár írásaiban lényegében egy kétfrontos harcot folytatott, egyrészt 
a polgári-nacionalista történészekkel (mindenekelőtt Szekfűvel), akik szerinte a nemzet 
kategóriáját időtlennek fogták fel. Másrészt bírálta a dogmatikus marxista történetszemlé
let képviselőit (mindenekelőtt Révait), akik szerinte -  paradox módon -  szintén a nemzet 
állandóságából indultak ki, így ’hozzájárultak a burzsoá ideológiai és tudatmaradványok 
makacs továbbéléséhez’, továbbá a nemzeti függetlenség védelmét azonosították a társa
dalmi haladással. Molnár egyik alaptétele tehát, hogy a nacionalizmus -  amellyel szemben 
szerinte minden erőnkkel küzdeni kell -  egyaránt kapcsolódhat a revizionizmushoz (értsd: 
a polgári gondolat újraéledéséhez), valamint a dogmatizmushoz (értsd: a Rákosi-Révai- 
vonal újramegjelenéséhez). Ennek megfelelően Molnár azt igyekezett francia és magyar 
példákon bizonyítani, hogy a nemzet fogalma a polgári fejlődés sajátos terméke, követke
zésképpen a feudális nemzet (natio) nem azonos a polgári nemzettel, hanem a natio alap
vetően a nemesi rendet jelentette, a feudális haza pedig a nemesek hazáját. „A parasztnak
-  mint írja -  nem volt se becsülete, se dicsősége, se hírneve, ezek csak a katonai nemessé
get illették meg. Űj értelmet nyert a haza fogalma is. Már a XIII. század második feléből 
eredő oklevelekből a haza védelméről, szabadságáról, a hazáért való hadakozásról hallunk. 
Azonban itt is az úri nemzet, az urak hazájáról van szó. A nemzetből kizárt parasztokra 
a haza fogalma nem terjedt ki. Amikor II. Ulászló a nemeseket Dózsa parasztserege ellen 
harcba szólította, azzal hívta őket fegyverbe, hogy »bátran, erős kezekkel induljanak a ha
za védelmére«. A haza itt a nemesek hazája, a »feudális haza«, amelyet meg kell védeni 
a parasztok támadásától.”153 Bár azt Molnár is elismeri, hogy ez a nemesi nacionalizmus
-  amely nemzetiségi szempontból vegyes összetételű volt, s elsősorban a nemesi Magyar- 
ország hatalmának kiterjesztésére törekedett -  időnként lehetővé tette, hogy az egyébként 
’szemben álló osztályok együtt harcoljanak az idegen hódítók ellen (például Hunyadi János 
törökellenes harcaiban, a Rákóczi-féle szabadságharcban stb.). A Rákóczi-szabadságharcot 
lezáró szatmári béke után azonban Molnár szerint a nemesség megóvta rendi kiváltságait, 
kompromisszumot kötött a Habsburg-abszolutizmussal, s a parasztságot pedig újfent ki
zárta a nemzet köréből.

1848 megítélésében Molnár lényegében Révait követte, hiszen a forradalmat úgy érté
kelte, mint a polgári nemzet megteremtésének nemesi programját. A dualizmus polgári 
rendszerét pedig nem a magyar függetlenség hiánya miatt (azt lényegében a maga komp
romisszumos módján megvalósultnak látta), hanem azért tartotta torz képződménynek, 
mert a polgári nemzetet Magyarországon nem a burzsoázia teremtette meg a feudális ré
tegek megsemmisítésével, mint Franciaországban, hanem azt éppen a feudálisok hozták 
létre a polgárok és a parasztok befogadásával. Ennek következtében -  érvelt Molnár -  az 
1867 után létrejött magyar polgári nemzet vezető osztályai a feudális nagybirtokos és a vele 
szövetséges nagytőkés csoportok, azaz az úgynevezett történelmi osztályok maradtak, ki
zárva a nemzet fogalmából egyrészt a munkásságot, másrészt a szegényebb mezőgazdasá
gi dolgozókat, valamint gúnyt űzve a polgári demokrácia politikai intézményeiből. Ezért

152 Lásd például a Király István tanulmánya után szervezett vitát (Vácrátót, 1973. szeptember 26.), amelyen 
a résztvevők legalább annyit foglalkoztak Molnár nézeteivel, mint Királyéval. (Stier Miklós -  Tarnóc 
Márton szerk.: Hazafiság és internacionalizmus. Műhely-vita. Magyar Tudomány, 1974. 27-55. p.)

153 Molnár Erik: A nemzeti kérdés. In Pach Zsigmond Pál szerk.: Vita a magyarországi... I. m. 19. p.
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Magyarországon a dualizmus korában -  s még inkább a két világháború között -  a nem 
zet a ’félfeudális kapitalista osztályuralom leplezésének, és a nyers osztályérdekek nemzeti 
köntösbe rejtésének eszköze’ maradt. Bár azt Molnár sem kérdőjelezte meg, hogy a polgá
ri-nemzeti eszmének ne lett volna reális közösségi alapja, s még inkább le nem becsülhető 
mozgósító ereje. Molnár tehát azt a maga nemében páratlan és egyben vitatható gondolatot 
fejtette ki, hogy a nemzeti eszme a modern magyar történelemben a „haladást előmozdító 
tényezőből a tömegek megtévesztésének demagóg, reakciós eszközévé változott”.154 Továb
bá, mivel hazánkban a polgári társadalom torz képződmény volt, így az 1948 után létrejött 
szocialista nemzet a magyar nemzeti közösségnek első és történetileg teljesen kifejlődött 
formájává’ vált. Ennek a szocialista nemzeti öntudatnak szerinte két ’egymást teljességgel 
átható’ oldala van. Egyrészt a szocialista hazafiság, amely jelenti a szocialista haza haladó 
társadalmi rendjének szeretetét, továbbá a készséget a szocialista haza megvédésére az ’im
perialista burzsoá államok támadó cselekményeivel szemben’, végül a munkásosztály és 
a dolgozó nép haladó hagyományainak tiszteletét. A szocialista nemzeti öntudatnak ezen 
múlt felé néző oldala mellett van ugyanennek a nemzeti öntudatnak egy jövő felé néző része 
is, s ez pedig a proletár nemzetköziség. Az a proletár nemzetköziség, amely már a polgári 
viszonyok között is létezett, mégpedig a proletárok osztályszolidaritásának formájában, 
de a burzsoázia és a proletariátus közötti osztályharc -  írja Molnár az 1960-as évek elején 
-  napjainkban már az államok közti harc formájában folytatódik tovább.155 „A szocialista 
nemzetek egy ideig és talán sokáig fennmaradnak a szocializmus világméretű győzelme 
után is, de az objektív fejlődés lassan alámossa önálló létüket. A szocialista nemzetek kö
zött egyre jobban kiépül a gazdasági munkamegosztás, a nemzet, mint gazdasági egység 
felbomlik. A gazdasági és a kulturális kapcsolatok a nemzetek között mind sűrűbbé vál
nak, s ezt a folyamatot a nemzeti nyelvek háttérbe szorulása, egyetlen nemzetközi nyelv 
előretörése kíséri. Az államok elhalnak, helyükbe a világtársadalom nemzetközti szervezete 
lép. így a szocialista nemzet elemei fokozatosan elenyésznek; eltűnik, mert a fejlődés meg
haladta, a szocialista hazafiasság. Maga a proletár nemzetköziség is, mely az osztályharc 
eszköze volt, átalakul, helyét elfoglalja kommunista világtársadalomhoz való tartozás tu
data.”156 Nos, akik nem tudták teljes mértékben követni Molnár ellentmondásos, csapon
gó, s itt-ott alkalmasint meghökkentő gondolatait, azok számára talán nem felesleges más 
szavakkal még egyszer összefoglalni, mit is mondott igazán. Molnár ugyanis nem állított 
mást, mint hogy Magyarországon a középkorban nemzeti eszmét és hazaszeretetei keresni 
merő anakronizmus, a Habsburg-ellenes harcok a nemesi előjogok és a rendi partikula
ritások védelmét szolgálták, végül pedig a nemzeti öntudat a polgári korszakban is csak 
torz formájában létezett. Igazi nemzetet csak a szocialista Magyarország hozott létre, amely 
egyrészt megvalósította a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus dialekti
kus egységét. Ugyan átmenetileg még fejleszteni kell ezt a szocialista nemzeti öntudatot, 
de hamarosan ez úgyis elhal, hogy utat nyisson a kommunizmus világtársadalmának és

154 Uo. 26. p. Ezt a fejtegetést lásd még uő: Ideológiai kérdések a feudalizmusban. In Pach Zsigmond Pál 
szerk.: Vita a magyarországi... I. m. 34. p.

155 Lásd erről részletesen Molnár Erik: Az SZKP XXII. kongresszusa és a szocialista patriotizmus. In Pach 
Zsigmond Pál szerk.: Vita a magyarországi... I. m. 60-71. p.

1S6Molnár Erik: A nemzeti kérdés. In Pach Zsigmond Pál szerk.: Vita a magyarországi... I. m. 27-28. p.
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a nemzeti eszmét teljességgel kiküszöbölő új, s ma még számunkra elképzelhetetlen in
ternacionalista eszmének. Ez a -  nevezzük talán így -  bizarr vízió és látomásos gondolat
folyam mindenfajta nacionalizmusban magát az ördögöt látta, még a Rákosi-Révai-féle 
taktikai szempontból erőltetett hazafias romantikát és a függetlenségi hagyomány viszony
lagos méltánylását is sokallta, s szerette volna -  mint ahogy azt Molnár mondja -  maradék 
nélkül kiküszöbölni’ történetszemléletünkből.157 A történelem egyik paradoxonja, hogy 
Molnárnak mint meggyőződéses kommunistának a maga szempontjából igaza lett, hiszen 
a közép- és kelet-európai kommunizmusok összeroskadásában a nacionalizmus végül is 
valóban jelentékeny szerepet játszott.

Sok szerzőre (Elekes Lajos, Benczédi László, Horváth Zoltán, Klaniczay Tibor, Mathejka 
Jánosné, Pach Zsigmond Pál, Pamlényi Ervin, Pándi Pál stb.) Molnár tanulmányai a re- 
veláció erejével hatottak, nagyon is egyetértettek az alaptézissel, miszerint mindent meg 
kell tenni a nacionalizmus maradványainak leküzdéséért, s csupán kisebb pontosításokat 
fűztek az alaptézisekhez. Sokan (Erdei Ferenc, Sőtér István stb.) a koncepció túlságosan is 
általános volta, valamint kidolgozatlansága és végiggondolatlansága miatt bírálták a szerzőt. 
A kritikusok többsége (Arató Endre, Balogh Sándor, Mód Aladár, Nagy László, Nemes 
Dezső, Otta István, Simon Péter, Tóth Ede, Vigh Károly stb.) azonban a nemzeti független
ségi mozgalmak, a kurucos hagyományok, illetve a magyar népi-plebejus nemzetfogalom 
(Petőfi, Táncsics, Erdélyi, Vajda, Arany) semmibevételét vetették Molnár szemére. Molnár 
Erik koncepciójának elvi-ideológiai kritikájára Király István vállalkozott.158 Király -  a fél
reértések elkerülése végett -  egyetértett Molnár Erikkel a nemzeti kérdés időszerűségében, 
továbbá abban, hogy 1956 ’tragikus eseményeiben’ jelentős szerepet játszott a nacionaliz
mus. Végül Molnárnak azt a tételét sem vitatta, hogy az 1950-es években a szabadsághar
cos-függetlenségi tradíciók teljességgel háttérbe szorították a forradalmi-osztályharcos 
hagyományokat. Ugyanakkor Király úgy látta, hogy ehhez az erjesztő kérdésfelvetéshez 
’nem társult helytálló felelet’, következésképpen Király Molnár egész koncepcióját sajá
tos baloldali ezoterizmusnak tekintette. „A korábbi marxista történetírás -  mondja Király 
-  álláspontjával fordult szembe Molnár, felvetve a kurucos-szabadságharcos hagyományok 
újjáértékelésének szükségességét. De nemcsak a személyi kultusz időszakának taktikáz- 
gató s az ellenforradalmi kisajátítást így lehetővé tevő torzulásait akarta korrigálni. Alap
jaiban kérdőjelezte meg az egész marxista elképzelést. Kérdésessé tette azt a koncepciót, 
mely a magyar múltnak -  ellentmondásosan bár de -  haladó hagyományai közé sorozta 
az 1848-49-es forradalmat, de azzal együtt, attól elválaszthatatlanul a XVII-XVIII. század 
függetlenségi küzdelmeit is.”159 így Molnár Erik -  úgymond -  az egész marxista történet- 
szemlélet helyes kiindulópontját és sarkkövét (’a magyar nép története az osztályharcok

157 Molnár Rákosi-kritikájának az élét azonban némiképp tompítja az a tény, hogy 1952-ben éppen ő volt 
annak a munkaközösségnek a vezetője, amely kiadta a R á k o s i M á ty á s  és a  m a g y a r  tö r té n e t tu d o m á n y  
(Budapest, 1952, Akadémiai Kiadó) című munkát.

158 Lásd Király István: Hazafiság és internacionalizmus. A szocialista hazafiság és a szabadságharcos hagyo
mányok. M a g y a r  T u d o m á n y , 1973. 345-362. p. Király akadémiai előadása után nagy vita bontakozott 
ki álláspontjáról (Kardos Tibor és Pach Zsigmond Pál: Hazafiság és internacionalizmus. Hozzászólások 
Király István előadásához. Uo. 499-507. p. valamint Stier Miklós -  Tarnóc Márton szerk.: Hazafiság és 
internacionalizmus. Műhely-vita. M a g y a r  T u d o m á n y , 1974. 27-35. p.).

‘"Király: Hazafiság... I. m. 349. p.
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mellett a függetlenségi és szabadságharcok sorozatából áll’) megkérdőjelezte, s a függet
lenségi hagyományokat száműzte a haladó hagyományok közül. Egészen kivételes pilla
nata a magyar eszmetörténetnek, hogy két magát marxistának, sőt kommunistának tartó 
tudós folytat népi-urbánus vitát a magyar történelemről. Király ugyanis nyíltan szociál
demokrata-polgári radikális-urbánus elfogultságokkal vádolta vitapartnerét, és azt vetette 
a szemére, hogy nemcsak a nacionalizmus, a népieskedő provincializmus, a nemzeti ön
zés, ez a mucsai kór’ lehet a szocialista fejlődés akadálya, hanem a nemzeti közömbösség, 
valamint egyfajta szupranacionális, kozmopolita, nemzeti nihilista látásmód is. Király 
szerint ugyanis a szocializmus nem nélkülözheti „a múlt üzenetét: a »hazádnak rendü
letlenül« messziről halló, esküszerű szavát, a felelősségre, helytállásra késztető megkö
töttség-érzést. Az Illyés Gyula által emlegetett »hajszálgyökereket«. Az iderendeltséget. 
Az érzelmek erejét.”160

Az iménti idézet is, mint ahogy az egész Molnár-vita élesen rávilágít a Rákosi-Révai- és 
a Kádár-Aczél-éra közötti figyelemre méltó különbségre. Nevezetesen arról van szó, hogy 
ebben a vitában végül is eltűnt a kizárólagos marxista irányvonal, következésképpen sokan 
éppen azért bírálták Molnár Erik nézeteit, miszerint azok nem felelnek meg a marxista ta
noknak és maximáknak, mások -  mint Király István is -  ugyanazokból a premisszákból 
kiindulva, ugyanazokat a Marx- és Lenin-idézeteket morzsolgatva, s ugyanúgy a szocia
lizmus védelme, s 1956 elítélése alapján jutottak el homlokegyenest ellentétes következ
tetésekhez. S ugyancsak nem jelentéktelen különbség, hogy a vitából, a mindent elborító 
ideológia mocsarából -  mint ahogy azt alább Szűcs Jenő példáján láthatjuk -  volt kivezető 
út a szaktudományos kutatás és valódi kérdésfeltevések felé.

Szűcs Jenő témaválasztásában kétségkívül szerepet játszott a Molnár Erik-vita.161 Szűcs 
ugyanis a vita kibontakozása során határozta el, hogy megírja a ’magyarságtudat históriku- 
mát’, egy összefoglaló művet, amely a magyar nemzeti tudat és patriotizmus kérdéskörét 
vizsgálta volna a kezdetektől a XIX. századi modern polgári nemzet születéséig. Ez a mű 
sohasem készült el, csak az első kötet -  az is posztumusz és részben befejezetlenül va
lamint néhány töredék jelent meg.162 De ezekből a töredékes írásokból világosan kiderül, 
hogy Szűcsöt kezdetben nagyon is izgatták a kérdés politikai-ideológiai vetületei, de ké
sőbb egyértelműen szakított az ideologikus történetírással és gondolkodással, elvetve mind 
Szekfű Gyula, mind pedig Révai József és Molnár Erik kérdésfelvetéseit és főleg megköze
lítéseit. Szűcs Jenő minden kétséget kizáróan baloldali indíttatásból, s különösen pályája 
elején marxista szemmel, sőt Molnár Erik tézisei nyomán nyúlt a kérdéshez, de éppen az ő 
életműve azt példázza -  miközben haláláig megmaradt baloldali gondolkodónak -, hogy 
a marxista világnézet és főképpen a párt sajátos ideológiai szempontjai hogyan is szorultak 
előbb fokozatosan háttérbe, majd tűntek el szinte teljesen a magyar közéletből, s hogyan 
léptek a helyükbe nemzetközi -  Szűcs esetén elsősorban német -  történeti kérdésfeltevé
sek és elméletek.

160 Uo. 362. p.
161 Szűcs szerepéhez a Molnár Erik-vitában lásd Vikol Katalin interjúját (Történelmi tudat és nemzeti iden

titás. Beszélgetés Szűcs Jenő történésszel. S z a k s z e r v e z e t i  S ze m le , 1987,1. sz. 15-21. p.).
162 Szűcs Jenő: N e m z e t  és tö r té n e le m . T a n u lm á n yo k . Budapest, 1974, Gondolat; valamint uő: A  m a g y a r  n e m 

z e t i  tu d a t  k ia la k u lá sa . Budapest, 1997, Balassi Kiadó -  JÄTE -  Osiris.
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Szűcs Jenő koncepciójának lényege, hogy a középkori nemzettudat csak részben épült 
a korábbi prefeudális társadalom etnikai tudatára, amelyet ő -  Reinhard Wenskus alap
ján -  gentilizmusnak nevezett. A középkori nemzetnek ugyanis háromféle fogalma és va
lósága élt egymás mellett. Létezett egyrészt a territoriális-alattvalói tudat (regnum Hun
gáriáé), azaz egyfajta középkori patriotizmus, továbbá a nyelvi-kulturális tudat (lingua et 
moribus), és végül a nemesség rendies-korporatív (natio Hungarica) közösségtudata. Szűcs 
tehát úgy látta, hogy a középkori magyar nemzettudatnak a lényeges eleme nem a Kézai 
Simon krónikájában mesterségesen létrehozott hun-magyar azonosság mítosza volt (bár 
ezt is tartalmazta), hanem -  ahogy Szűcs mondja -  a történelem rendezőelve, azaz a nem
zethez, a natióhozvaló tartozás legfontosabb eleme a politikai közösséghez (communitas 
regni) való tartozás lett. A középkorban a nemesség írástudó része, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó értelmiségiek megalkották a natio Hungarica fogalmát, amelyet azonban nem 
tekintettek etnikai kategóriának, hiszen ez alatt olyan nemesi közösséget értettek, amely 
magában foglalta a Magyarországon élő nem magyar, hanem különböző nemzetiségekhez 
tartozó nemeseket is. A natio Hungarica, a Hungarus tudat egészen a modern nemzeteszme 
megjelenéséig erős keretnek bizonyult, jóllehet kezdetektől fogva bizonyos feszültségekkel 
járt. A hun-magyar származástudathoz például kapcsolódhatott -  nem feltétlenül kapcso
lódott -  olyan etnikai képzet, hogy Attila hunjai magyarul beszéltek. Ez, s ehhez hasonló 
feszültségek eredményezték, hogy a késő középkortól kezdve a nemzetiségi vezetők ma
guk is létrehozzák ellenmítoszaikat (dákoromán kontinuitás, nagymorva örökség stb.), 
amelyeknek a történeti valósághoz körülbelül ugyanannyi köze volt, mint a hun-magyar 
rokonságnak. Szűcs nemzetről való gondolkodásának lényegi eleme az a gondolat, hogy 
a csoporttudatok, a ’mi-tudatok’ és lojalitások koronként változnak, azaz a nemzet fogal
ma a modern korban, a középkorban (sőt a kora középkorban és a késő középkorban is) 
és a prefeudális korban mást és mást jelentett. Bár ezek a tudatformák és tudattartalmak 
egymásból táplálkoztak, azaz minden identitástudat merített az előző korszak ’történeti 
ideológiáiból’, de közöttük nincs egyértelmű megfelelés, sőt szigorú kontinuitás sem, ezen 
a téren sokkal inkább diszkontinuus gondolati struktúrák -  vagy ahogy ő szerette nevez
ni -  tudatstruktúrák vannak. Szűcs tehát egyfelől azt próbálta bizonyítani, hogy a modern 
korban (nemzeti-vallási-ideológiai-territoriális-érdeklődési csoporttudatok) és a közép
korban (vallási-rendi-territoriális-nemzeti csoporttudatok) az elsődleges csoporthovatar
tozást illetően még a hierarchia is más volt. Magyarul a középkorban egy-egy közösség
hez, universitashoz, communitashoz való tartozás fontosabb volt, mint a nemzetiséghez 
való tartozás. Ez a modern korban azonban gyökeresen átalakult. A probléma Közép- és 
Kelet-Európábán ugyanis akkor keletkezett, amikor kialakultak a nemzeti államok. S míg 
nyugaton a nemzet és az állam keretei többé-kevésbé fedték egymást, addig Magyaror
szágon az állami és a nemzeti keretek oly mértékben kerültek egymástól távol, hogy csak 
a legnagyobb nehézségek árán lehetett őket megfeleltetni egymással. S 1867 után a magyar 
vezető politikai osztály részéről illúzió volt azt hinni, hogy a sokszázados Hungarus tudat, 
valamint a readies natio Hungarica minden gond nélkül átalakítható modern nemzetál
lammá. „Ez nemcsak hiú illúzió volt -  írja Szűcs - , hanem annak arányában bizonyult 
dőreségnek, amilyen mértékben az irdatlan lépésvesztést behozandó, az elvi posztulátum 
hajlamossá vált segítségül hívni az asszimiláció gyakorlati kényszerét (még ha ez a térség 
újabb fejleményeinek prizmáján talán viszonylagosan mérsékeltnek tűnhet is fel), a nem
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zetiségek pedig a maguk nyelvi-kulturális identitását kezdték a kor politikai kategóriáiban 
megfogalmazni.”163 Szűcs a nemzet diszkontinuus felfogásával természetesen bírálni akar
ta a mindent ’nemzeti látószögből’ megítélő, valamint a nemzet fogalmának időtlenségét 
hangoztató történészeket, mindenekelőtt Szekfű Gyulát.

Sajnálhatjuk, hogy Szűcs Jenő figyelemre méltó gondolatai a nemzeti kérdésről csu
pán töredékekben olvashatók, s azokat sohasem foglalta össze monografikus igénnyel, et
től ugyanis folyamatosan eltérítették új történeti problémák és kérdések, mindenekelőtt 
a Magyarország helyét Nyugat és Kelet között kijelölő originális s sok vonatkozásban máig 
érvényes régiós tanulmányai, valamint Magyarország elkanyarodásának történeti okait fir
tató -  és szintén befejezetlen -  stúdiumai az utolsó Árpádokról.164

163 Lásd erről Szűcs Jenő: Történeti „eredef’-kérdések és a nemzeti tudat. V alóság , 1985. 3. sz. 31-49. p.
164 Lásd Szűcs Jenő: V á z la t  E u r ó p a  h á ro m  tö r té n e t i  r ég ió já ró l. Budapest, 1983, Magvető; Szűcs Jenő -  Ha- 

nák Péter: E u rópa  r é g ió i a  tö r té n e le m b e n . Budapest, 1986, MTA Történettudományi Intézet -  Országos 
Pedagógiai Intézet; uő: A z  u to lsó  Á r p á d o k . Budapest, 1993, História -  MTA Történettudományi Intézet; 
2. kiad.: Budapest, 2002, Osiris.



EPILÓGUS
Egy nemzet a pártok csapdájában



< A szovjet-magyar barátság szobra lebontás után (Lugosi Lugó László felvétele) (FSZEK)



Az előző fejezetekben a XIX. század harmincas éveitől a XX. század nyolcvanas éveinek 
közepéig kísértük végig a magyar nemzeteszme és nacionalizmus históriáját. A törté
neti szempontból lezárt korszakok -  a reformkor, az abszolutizmus kora, a dualizmus, 
a Horthy-, a Rákosi- és a Kádár-korszak -  alapvető eszmerendszerei és politikai-ideoló
giai mozgalmai viszonylag stabil kereteket biztosítottak az elemzés számára. A Szovjetunió 
összeomlása, illetve a közép-európai kommunista blokk váratlan megszűnése -  amelynek 
világpolitikai hátterét és kulisszatitkait ma még nem vagy csak alig ismerjük -  új kor
szakot, mégpedig egy ma még jórészt lezáratlan, a rendszerváltozás és a demokratikus 
kezdetek időszakát nyitotta meg Magyarország történelmében.1 Egyrészt a lezáratlanság, 
a korszak fő kérdéseinek megítélésében tapasztalható bizonytalanság, mindenekelőtt ko
runk legnagyobb kihívásával, a globalizációval szemben a politikai-értelmiségi elitben 
itt-ott tanúsított tanácstalanság és kétértelműség, másrészt a források elérhetetlensége és 
megközelíthetetlensége nem teszik lehetővé, hogy a rendszerváltozás korszakát ugyan
azon elvek és módszerek szerint elemezzük, mint ahogy azt a fentiekben tettük. Ezért 
már a fejezet megnevezésével -  epilógus -  is jelezni szerettük volna, hogy a következők
ben mondottak -  bár nagyobbrészt forrásokra támaszkodnak -  nem tekinthetők szigorú 
történeti módszertan alapján végigvitt elemzésnek, sokkal inkább a könyv mondandóját 
lezáró és azt keretbe foglaló, a személyes tapasztalatokra és megfigyelésekre sokkal inkább 
támaszkodó véleménynek, a továbbhömpölygő történelem, a befejezetlen és a jövőre még 
nyitott történeti korszak egy adott pontján kényszerűen megszakított gondolatmenetnek. 
Az epilógusban előforduló jórészt, bizonyára, talán, alkalmasint határozószók is jelzik ezt 
a bizonytalanságot és szubjektív megközelítést, ugyanakkor aligha tekinthettünk el attól, 
hogy -  kizárólag a magyar nacionalizmus és a nemzeti kérdés szempontjából -  ne utal
junk a jelenlegi korszak szerintünk legalapvetőbb tendenciáira. A helyzet megítélésének 
bizonytalansága azonban alapvetően nem abból fakad, hogy ne ismernénk el a békés át
alakulás mind politikai, mind pedig gazdasági-társadalmi szempontból rendszerváltoz
tató -  ha úgy tetszik, forradalmi -  hatását és következményeit. Az a fajta kétértelműség, 
amelyet a rendszerváltozás idején szervezett konferenciák egyike már a címével is jelzett 
(Csendes? Forradalom? Volt?), ma már minden bizonnyal a múlté, hiszen számos terüle
ten valóban alapvető strukturális változások történtek vagy indultak be Magyarországon

1A korszak első, inkább politikai-politológiai, mintsem történeti elemzései már napvilágot láttak. Lásd 
Körösényi András: A  m a g y a r  p o li t ik a i  ren dszer . Budapest, 1998, Osiris; Tőkés Rudolf: A  k ia lk u d o tt  f o r r a 

d a lo m . G a z d a s á g i  re fo rm , tá r s a d a lm i á ta la k u lá s  és p o l i t ik a i  h a ta lo m u tó d lá s  1 9 5 7 -1 9 9 0 . Budapest, 1998, 
Kossuth; Romsics Ignác: V o lt e g y sze r  eg y  r e n d sz e r v á ltá s . Budapest, 2003, Rubicon; Bozóki András: P o l i t i 

k a i p lu r a l iz m u s  M a g y a r o rs z á g o n  1 9 8 7 -2 0 0 2 . Budapest, 2003, Századvég; Bihari Mihály: M a g y a r  p o l i t ik a  
1 9 4 4 -2 0 0 4 . P o l it ik a i és h a ta lm i v iszo n y o k . Budapest, 2005, Osiris; Ripp Zoltán: R e n d s z e r v á ltá s  M a g y a r -  

o rszá g o n . 1 9 8 7 -1 9 9 0 . Budapest, 2006, Napvilág.
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(tulajdon- és piacviszonyok, demokratikus intézmények, pártrendszer, civil társadalom, 
sajtóviszonyok stb.), akár ’bársonyos, tárgyalásos vagy békés forradalomnak’, akár de
mokratikus átmenetnek nevezzük a lezajlott történeti jelenségeket.2 De azt sem állíthatjuk 
teljes határozottsággal, hogy a fentebb felsorolt területeket, mint a múlthoz képest alap
vetően megváltozottakat mindenki vita nélkül elfogadná, s ne tenne legalább egy kis kér
dőjelet a felsorolás valamennyi tagja mellé. Nem is beszélve olyan társadalmi jelenségek 
továbbéléséről, amelyek a kádárizmus időszakában élték virágkorukat (bár nem történeti 
előzmények nélkül!), mint amilyen a magyar társadalom informális, a létező intézményi 
struktúrákat semmibe vevő vagy azokat megkerülő, a nyilvánosan meghirdetett elveket 
örökösen felülíró szemlélete, továbbá az intézmények kiskapuit szélesre táró ’uram-bátyá- 
mos’ viselkedésmód, vagy a magyarok többségének nyilvánvalóan túlzó és teljesíthetet
len elvárása az állammal szemben, végül pedig a politikai elit a saját személyes érdekeit 
előtérbe állító, korrupcióra, összejátszásra való hajlama és nagyfokú inkompetenciája. 
E három problémával eddig igazán egy kormány sem mert őszintén szembenézni, azaz 
politikai elitünk egésze a struccpolitika rövid távon gyümölcsöző, hosszú távon azonban 
katasztrofális következményekkel járó taktikáját választotta, aminek következményekép
pen az ország fokozatosan elveszítette a régió többi országával szembeni kezdeti előnyét, 
sőt egyes területeken a leszakadás jelei mutatkoznak. Az is vitathatatlan azonban, hogy 
mindezek ellenére a magyar politikai rendszer -  különösen a többi volt szocialista ország
gal összehasonlítva -  meglepő politikai stabilitást mutatott az elmúlt másfél évtizedben, 
hiszen egyrészt az eddigi kormányok kivétel nélkül kitöltötték hivatali idejüket, másrészt 
az egymást váltó jobboldali-baloldali kormányok ingadozás nélkül (bár azt nem monda
nánk, hogy az ingadozás legkisebb jele nélkül) átadták a hatalmat az őket követőknek. Az 
alapvető bizonytalanságot az okozza, hogy még a viszonylag stabilnak tekinthető magyar 
politikai rendszerben sem tudható, hogy vajon nem várható-e -  talán éppen a gazdasági 
nehézségek és a több évtizedes, az előbbiekben felsorolt megoldatlan problémák hatásá
ra -  a politikai pártrendszer teljes vagy legalábbis nagymértékű átrendeződése. Továbbá 
mikor szűnik meg az osztogatás-megszorítás-osztogatás ördögi köre, s meddig tartható 
fenn a Magyarország számára versenyhátránnyal járó magas adórendszer, végül meddig 
folytatható az ideológiai és a valóságos érdekviszonyoknak ellentmondó kormányzati és 
párttevékenység, nevezetesen a magukat jobboldalinak tartó kormányok és pártok balol- 
dali-osztogató vagy egyenesen populista, a baloldali kormányok és pártok liberális, neo
liberális vagy egyenesen konzervatív -  mindenesetre történeti hagyományaiknak teljes
séggel ellentmondó -  politikája. Ma még az is nyitott kérdés, hogy ez a politikai-ideoló
giai zűrzavar csak a gazdasági-társadalmi átmenet számlájára írható-e, vagy pedig ennél 
mélyebb, strukturális okok következménye? De ezek a gazdasági-társadalmi, kulturális és 
mentalitásbeli dilemmák eltörpülnek a magyar nemzet megítélése körüli bizonytalanság 
mellett. Ingoványos, mocsaras területre téved az, aki megkísérli számba venni a magyar 
nacionalizmussal, a nemzeti kérdéssel kapcsolatos problémákat a jelenlegi időszakban.

Induljunk talán onnan, ahol az elméleti-teoretikus felvetéseket elhagytuk könyvünk ele
jén. Térjünk tehát vissza a nemzet Ernest Renan-i megközelítéséhez! Renan -  mint ahogy 
azt az Előszóban egyetértőén idéztük -  a nemzetet alapvetően léleknek, eszmének, szellemi

2Csapody Tamás szerk.: Csendes? Forradalom? Volt? Budapest, 1991, T-Twins.
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A 301-es parcellában. 2001. október 23. ( M T I - Bruzák Noémi felvétele)

princípiumnak fogta fel, amelyet két dolog alkot. Egyrészt az emlékek gazdag örökségének 
közös birtoklása, valamint legalább az alapvonalakban megegyező közös múltszemlélet, azaz 
az ősök és múltbeli cselekedeteik, erőfeszítéseik tisztelete és az elődök emlékének ápolása; 
másrészt valamifajta közös akarat a jövőre nézve. Közös akarat, legalábbis abban az értelem
ben, hogy együtt akarunk élni, s megvan a szándék bennünk, hogy az ősöktől kapott közös 
örökségünket kamatoztassuk és továbbadjuk az utánunk következőknek. A közös akarat 
és a közös célok -  ezt már Renan sem így gondolta, s még kevésbé gondolja ezt e könyv 
szerzője -  nem jelentenek teljes nézetazonosságot, nemzeti összeborulást, valami ködös, 
’magyarok egy táborba!’ szemléletet, a modern kor ideológiai és politikai pluralizmusá
nak tagadását, inkább valamiféle, közelebbről nehezen meghatározható közös érzésvilágot 
és jövőképet. Alkalmasint valamiféle -  ahogy Renan mondotta -  ’roppant szolidaritást’, 
amelynek lényeges alkotóelemét adják az ősök által hozott áldozatok, s azok is, amelyeket 
mi hozunk meg a jövő nemzedékek érdekében. Ezt a jövőre vonatkozó közös akaratot fe
jezte ki Renan a mindennapos népszavazás formulájával, nevezetesen, a nemzetet alkotó 
tagoknak folyamatosan ki kell nyilvánítaniuk, hogy egy nemzethez tartoznak, s továbbra is 
együtt képzelik el jövőjüket. Az Előszó ban mondottakat talán azzal kell kiegészíteni, hogy 
Renan a nemzet kialakulásában és folyamatos fenntartásában fontosnak vélte a felejtésre 
való képességet is. A felejtés képessége kétségkívül nem megvetendő szempont egy olyan 
végletesen megosztott társadalomban és nemzetben, mint amilyen a magyar.

Ha renani magasságokból tekintünk a magyar nemzet rendszerváltás utáni történetére 
és jelenére, akkor csupa negatívumot fogalmazhatunk meg, sőt már az -  az első pillanatra 
talán képtelennek tűnő -  kérdés is felvethető, hogy beszélhetünk-e ma egyáltalán egysé
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ges magyar nemzetről, vagy a XIX. század legvégén, a XX. század elején megindult bom
lási folyamat elért arra a szintre, amely reálissá és hihetővé teszi ezt a mégoly abszurdnak 
tűnő feltételezést is. Politikai elitünk ugyanis a nemzeti szimbólumokról és a nemzeti múlt 
kulcsfontosságú eseményeiről (Szent Korona, Kossuth-címer, 1918—1919-es forradalmak, 
Trianon, Horthy-rendszer, az 1945-ös változások értelme, kommunista diktatúra, 1956, 
rendszerváltás stb.) egymásnak gyökeresen ellentmondó képet alkot, mindezekről diamet
rálisan ellentétesen gondolkodik, s ami még tragikusabb, a nemzet fogalmából száműzné 
az ellentétesen gondolkodókat, vagy éppenséggel a nemzet árulóinak, tönkretevőinek, meg- 
rontóinak tartja a vele nem egy nézeten lévőket. A nemzeti jövő, a megoldandó feladatok, 
a globalizáció által felvetett -  ugyancsak időszerű és nyugtalanító -  kérdések tekinteté
ben ugyanez a duális, fehér vagy fekete szemlélet kezd uralkodni. 1989 után a pártpolitika
-  szintén nem történelmi előzmények nélkül -  oly mértékben eluralta a mindennapi életet 
és rátelepedett a tudományos-értelmiségi közbeszédre, hogy egyrészt alkalmasint minden 
társadalmi alrendszert kezd maga alá gyűrni, s a maga sajátos -  s ebből a szempontból to
tálisan félrevezető -  logikája szerint működtetni (jó példa erre a hazai média mai teljesen 
képtelen, abszurd helyzete). Másrészt a végletes mi-ők oppozíciót, a vagy-vagy választási 
kényszert, a szekértábor-logikát elutasítók hangja alig hallatszik ebben a nagy csatazajban. 
Az ugyanis tagadhatatlan, hogy -  példának okáért -  a magyar történettudomány, de még 
a szélesebb közvélemény is sokkal differenciáltabban tekint a fentiekben felsorolt ügyekre, 
mint ahogy az a politika megosztó, mindent fehéren vagy feketén látó logikájából követ
kezne. Ha tehát nemzeti szempontból tekintünk az elmúlt két évtized történetére, akkor 
arra a valamennyiünket izgató és egyben nyugtalanító kérdésre kell választ adnunk, hogy 
hogyan is jutottunk ide, hogyan is süllyedhettünk ilyen mélyre? Hiszen a rendszerváltozás 
eufóriájában jogosnak és teljes mértékben ésszerűnek tűnt az az elvárás, hogy a magyar 
nemzet -  visszanyerve függetlenségét és legalább részleges akciószabadságát -  ki tud kerül
ni abból a történelmi zsákutcából, ahova a XX. század negyvenes éveiben került, továbbá 
megszűnhet a Bibó István-i hamis realisták -  túlfeszült lényeglátók sokáig szükségszerűnek 
és egyben feloldhatatlannak tűnő ellentéte. Nem volt légből kapott az a feltételezés sem, 
hogy a múlt árnyai, azaz a forradalmak, Trianon, a Horthy-rendszer, a kommunizmus, 1956 
és a Kádár-rendszer megítélésében -  legalábbis a fő vonalakban -  kialakulhat egyetértés, 
ha teljes összhang nem is. De ha a múltszemlélet nem is hozható közös nevezőre, a jövő
re vonatkozó tervek és megoldások, vagy legalábbis a közös játékszabályok -  ez ugyanis 
a múltnál sokkal-sokkal fontosabb -  tekintetében talán kialakítható valamiféle konszenzus. 
Ezzel szemben a magyar politikát ma a nagyfokú konszenzusképtelenség, megosztásra irá
nyuló hajlam, egyfajta süketek párbeszéde, valamint a hamis realisták történelmi típusának 
újbóli megjelenése jellemzi.

A magyar rendszerváltásban és az ideológiai-politikai tagoltság kialakulásában jelentős
-  ha nem meghatározó -  szerepet játszottak azok az értelmiségi-intellektuális csoportok, 
amelyek az 1980-as évek elején-közepén kezdtek szerveződni. Négy ilyen meghatározó, töb- 
bé-kevésbé pontos körvonalakkal rendelkező csoport együttműködése és/vagy küzdelme 
határozta meg az átalakulás mikéntjét. A többé-kevésbé határozószó nyomatékkai értendő, 
hiszen a rendszerváltás eufóriájában volt még átjárás az egyes értelmiségi-politikai csopor
tok között, bár a törésvonalak már az 1985-ös monori tanácskozáson is határozottan ér-
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zékelhetők voltak, az 1987-es lakiteleki találkozóról már nem is beszélve.3 Hogy mennyire 
meghatározó volt ezeknek az értelmiségi csoportoknak a rendszerváltásban játszott szere
pe, nos, azt jól mutatja, hogy azok az újraszerveződő, nagy hagyományokkal rendelkező 
s történelminek nevezett pártok (Független Kisgazdapárt, Kereszténydemokrata Néppárt, 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt), amelyek mögött nem álltak ilyen erős intellektuális 
bázissal rendelkező értelmiségi csoportok, hamarosan eltűntek a történelem süllyesztőjé
ben. A magyar pártrendszer egyik furcsa sajátossága, hogy a négy meghatározó s komoly 
értelmiségi bázissal rendelkező párt vagy mozgalom máig megőrizte meghatározó politikai 
szerepét, jóllehet e szerveződések némelyike felfalta saját gyermekeit, kifacsarta, elhasználta 
és kidobta a hajóból alapító atyáit (szabad demokraták, demokrata fórumosok, részben ez 
történt a szocialistáknál is), vagy jelentős, esetenként gyökeres politikai fordulatot hajtott 
végre (fiatal demokraták, szocialisták, demokrata fórumosok). A kialakuló rendszer erős 
értelmiségi meghatározottsága az oka annak is, hogy a szocializációs-kulturális faktorok, 
illetve a historikumhoz, a magyar történelemhez, különösen az 1944-45-ös történésekhez 
való viszony legalább akkora szerepet játszott a politikai törésvonalak kialakulásában, mint 
a hagyományos tényezők (vallás, osztálytagozódás, város-vidék ellentét).4 Ezen elitcsopor
tok nézetrendszerét természetesen most csak a nemzeti kérdéshez, nacionalizmushoz való 
viszony szempontjából tekinthetjük át röviden, s eközben különös figyelmet fordítunk arra, 
hogy az általuk kifejtett eszmék mennyire folytatásai a hagyományos -  s az előző fejezetek
ben részletesen elemzett -  ideológiai irányzatoknak, az ország szovjet megszállása miatt 
kényszerűen megszakadt ideológiai-politikai folyamatoknak. Jacques Rupnik szemléletes 
metaforájával: vajon az 1980-as évek végén Magyarországon a fridzsidereffektus jelentkezett, 
azaz a diktatórikus szocializmus csak befagyasztotta ezeket a régi eszméket, és a rendszer- 
váltás után minden ott folytatódott, ahol az elődök abbahagyták, vagy a kommunizmus Ma
gyarországon -  és a régió más országaiban -  végképp lezárt egy folyamatot, azaz társadalmi 
méretű kohóként működött, s teljesen új jelenségeknek, eszméknek lehetünk szemtanúi. 
Hogy a későbbiekben kifejtett gondolatokat megelőlegezzük, nézetünk szerint a szovjet tí
pusú szocializmus Közép-Európában -  így Magyarországon is -  inkább kohóként, mintsem 
hűtőszekrényként működött, elégetve sok mindent a magyar történelem rossz és jobb sorsra 
érdemes tradícióiból egyaránt. Bár -  amint azt a következőkben látni fogjuk -  egyrészt az 
égés után maradt pernye bőven az itt hagyott romokon, másrészt néhány örökre halottnak 
hitt eszme és ideológiai elképzelés valóban új életre kelt. Szabó Miklós -  nagymértékben 
eltúlozva a tetszhalott ideológiák jelentőségét -  egyenesen a ’múmiák korát’ vizionálta. De 
a magyar politikai-intellektuális elit többsége számára teljesen egyértelmű volt, hogy a múlt 
csontvázaival nem lehet mit kezdeni, s az 1944-ben megszakadt folytonosság nem állítható 
helyre. Ez a tény okozza a magyar liberális konzervativizmus nagy dilemmáját, és egyben 
magyarázza viszonylagos gyengeségét és gyakori úttévesztését is, nevezetesen, hogy egy ér

3 A találkozók szövegeit lásd: A  m o n o r i  ta n á c sk o zá s . 19 8 5 . jú n iu s  1 4 -1 6 . Budapest, 2005,1956-os Intézet; 
Agócs Sándor -  Medvigy Endre szerk.: A  m a g y a rs á g  e sé ly e i. A  ta n á c s k o zá s  h ite le s  je g y z ő k ö n y v e .  L a k i

telek , 1987 . s z e p t .  2 7 . Lakitelek-Budapest, 1991, Antológia-Püski.
4 A magyar politikát meghatározó törésvonalakról lásd Körösényi András: A  m a g y a r  p o l i t ik a i  r e n d sz e r .  
Budapest, 1998, 119-131. p.; és uő: É rte lm iség , p o l i t ik a i  g o n d o lk o d á s  és k o r m á n y z a t. Budapest, 2000, Osi
ris, passim.
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tékeiben szétesett és széthullott társadalmat és nemzetet kellene újból összerakni, ami egy 
konzervatív számára -  valljuk meg -  mégiscsak fából vaskarika. De ugyanezt mutatja a hazai 
liberalizmus, népi mozgalom és -  mutatis mutandis -  a szocializmus eszmerendszereinek 
legutóbbi története is, nevezetesen, valamennyien keresik történelmi gyökereiket, de idő
közben alapvetően megváltozott a világ, s benne Magyarország, s eltűnt példának okáért 
a hagyományos agrárvilág, a tradicionális parasztsággal és sok minden egyébbel együtt. 
S ez okozza a nemzeti kérdés alapvető nehézségeit is, ugyanis egyszerre kellene helyreállí
tani a nemzeti múlttal a szerves kapcsolatot, ugyanakkor kritikusan is viszonyulni hozzá, 
bizonyos sebeket feltépni, míg másokat behegedni hagyni.

A négy meghatározó politikai-értelmiségi csoport közül a sok szempontból jelentős és 
befolyásos szocialista politikai és értelmiségi elit -  az előző fejezetben ismertetett hagyomá
nyos szocialista hozzáállást és mentalitást jórészt követve -  alapvetően nem szakított a nem
zeti kérdés iránt tanúsított közömbösséggel, s az előzmények ismeretében kissé meglepő 
módon, a ’modernizáció, pragmatizmus és szakszerűség’ eszméjét kezdte hirdetni. Ez az 
értelmiségi-politikai csoportosulás az elmúlt két évtizedben lehetőség szerint tartózkodott 
a nemzeti kérdésre vonatkozó nézeteinek rendszeres kifejtésétől, s inkább csak a nacionaliz
mus publicisztikai bírálatában jeleskedett, éles politikai helyzetekben (népszavazás, Trianon 
stb.) pedig a negáció álláspontjára helyezkedett, ennek megítélése viszont -  bár jelzésértékű 
-  politikai, s nem intellektuális feladat.5 Jól jellemzi ezt a nemzeti kérdés valóságos súlyát 
alábecsülő attitűdöt az a tény, hogy a szocialista pártból vagy teljesen kiszorultak a nemzeti 
problémákra nyitottabb politikusok, értelmiségiek (Pozsgay Imre, Szűrös Mátyás, Szokai 
Imre, Kosa Ferenc), vagy pedig perifériára, parkoló pályára kerültek (Tabajdi Csaba), s a párt 
vezetőinek derékhada egyfajta neoliberális-globalizációs-pragmatista politikát követ. így 
szinte észrevétlenek maradtak azok a figyelemre méltó gondolatok és elképzelések, amelye
ket Tabajdi Csaba immár több mint másfél évtizede folyamatosan megfogalmaz.6

A kontinuitás-diszkontinuitás, valamint a nemzeti kérdés szempontjából minden bi
zonnyal a népi -  vagy közkeletűbb elnevezéssel - , a népi-nemzeti csoportosulás a legfon
tosabb s egyben a legérdekesebb képlet. A csoport tagjai jórészt olyan írók és humán értel
miségiek közül kerültek ki, akik egyrészt egyfajta harmadikutas vagy -  Bíró Zoltán meg
fogalmazásában -  ’saját utas’ elképzeléseket vallottak, másrészt magukat a két világháború 
közötti népi mozgalom utódainak és folytatóinak tartották, harmadrészt őket elsősorban 
a magyar sorskérdések (a nemzeti identitás mibenléte és zavarai, a nemzeti értékek védel
me, a demográfiai helyzet, a környező országokba került magyarság sorsa, a tradicionális 
közösségek bomlása, a nemzeti sorscsapások és devianciák, mint amilyen a szegénység, 
a bűnözés, az alkoholizmus, az öngyilkosság stb.) foglalkoztatták. A magyar demokrata 
fórumos mozgalomban már a kezdetektől jelen voltak -  igaz, kisebbségben -  azok is, akik

5 A nemzeti kérdéssel kapcsolatos óvatos és semmitmondó állásponthoz lásd A Magyar Szocialista Párt 
programnyilatkozata. 1989. október 9. In M. Kiss József -  Vida István szerk.: M a g y a r o rs z á g i p á r tp r o g r a 

m o k  1 9 8 8 -1 9 9 0 . Budapest, 2005, ELTE Eötvös Kiadó, 352-363. p.
6 Tabajdi elképzeléseihez lásd Szokai Imre -  Tabajdi Csaba: N e m z e tk ö z p o n tú  eu ró p a isá g o t. Budapest, 1989, 

Zrínyi; Tabajdi Csaba: A z  ö n a zo n o ssá g  la b ir in tu s a .  A  m a g y a r  k ü l-  és k iseb b s é g p o lit ik a  r e n d s z e r v á ltá s a .  
Budapest, 1998, CP Stúdió; uő szerk.: K e le tr ő l  n y u g a tr a  E u ró p a  k ö z e p é n  1 9 9 0 -2 0 0 4 . M a g y a r o r s z á g  és 

a  m a g y a r  n e m z e t  a z  ú j  K ö z é p -  és K e le t-E u ró p á b á n . E g y  s z e l le m i m ű h e ly  le n y o m a ta . Budapest, 2006, Co
dex Print.
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a népi mozgalom történetére nagyobb kritikával tekintettek, s egyfajta nemzeti liberális 
eszmét vallottak magukénak. A népi-nemzeti irányzat azon túlmenően, hogy a fentiekben 
felsorolt, kétségkívül valós és megoldásra váró problémákra folyamatosan felhívta a figyel
met, nem tudott konzekvens és egységes politikai-ideológiai programot összegyúrni, egyrészt 
a pártállami rendszer váratlan és gyors összeomlása miatt, másrészt, mert a mai kor igazi 
kihívásait, a globalizációt, a westernizációt, a piacgazdaság hihetetlen mértékű térhódítását 
a népiek meglehetős szkepszissel, ha nem totális elutasítással kezelték. De ezeket a kulcsfon
tosságú folyamatokat és korkérdéseket ma már egyetlen politikai mozgalom vagy ideológia 
sem kerülheti meg vagy teheti zárójelbe. Harmadrészt az a metaforikus nyelvezet, amelyen 
Németh László és később -  nála sokkal kevésbé impulzív módon -  Illyés Gyula írt és be
szélt, egy modern, a gondolatok szabad és racionális kifejtését és megvitatását lehetővé tevő 
társadalomban, továbbá a korábbinál jóval kifinomultabb és pontosabb közgazdasági-po- 
litológiai-szociológiai gondolkodás és fogalmi-nyelvi rendszer kialakulásának idején teljes 
mértékben anakronisztikussá vált. A metaforikus esszé irodalmi műfajjá válását és egyben 
háttérbe szorulását jól példázza Csoóri Sándor esete, aki Németh László és Illyés Gyula örö
kébe lépve korántsem tudta vitathatatlanul egyéni hangú, gondolatgazdag és szuggesztív 
írásaival -  Tenger és diólevél, A magyar apokalipszis, Egy nomád értelmiségi, Kapaszkodás 
a megmaradásért, Mi a magyar, ma? stb. -  azt a hatást elérni, amit nagy esszéíró elődei.7 
A társadalomtudományi képzettségű és műveltségű értelmiségi elitnek ugyanis egyszerűen 
már nem volt és ma sincs hallása erre a szubjektív-esszéisztikus hangra. A racionális, érvelő 
és vitatkozó társadalomtudományi tanulmányok és könyvek tehát egyre inkább irodalmi 
műfajjá fokozták le a metaforikus esszét, amely azonban továbbra is bizonyos életérzéseket, 
társadalmi-értelmiségi hangulatokat közvetíthet (s ebből, de csakis ebből a szempontból 
esetenként lehet pontosabb, valósághoz közelibb, mint a társadalomtudományi tanulmány), 
de egy versengő pártpolitikai és ideológiai küzdelemben vagy a tudományos közéletben 
azon nyomban kiütköznek a gyengéi, mint ahogy ezt Csoóri sokat idézett naplójegyze
teinek, a Nappali holdnak a fogadtatása is pontosan mutatta.8 Negyedrészt, a formálódó 
MDF-ben megjelent az alapító intellektuel-értelmiségi atyákhoz képest egy valóban nagy 
formátumú, európai látókörű politikus egyéniség, Antall József, aki hamar átrendezte a de
mokrata fórumos belviszonyokat, azaz határozottan egy konzervatív irányultságú párt irá
nyába vitte a mozgalmat, folyamatosan szakítva le ezzel a harmadikutas népi mozgalom 
gondolatvilágához jobban kötődő írókat-politikusokat.9 Ez a modern, európai konzervatív 
párttá válás minden bizonnyal tovább folytatódott volna, ha Antalit korai és váratlan halála 
nem akadályozza meg ebben a küzdelemben. A párt hatalomra kerülését, a koalíciós hely
zet teremtette kényszerű kompromisszumokat, a taxis blokád nyomását vagy a mozgalom 
intellektuális-értelmiségi magjának szükségszerű háttérbe szorulását sokan nem tudták

7 Csoóri Sándor: Tenger és d ió levél. Ö ss z e g y ű jtö tt  esszék , n a p ló k , b e széd ek  1 9 6 1 -1 9 9 4 . Budapest, 1994, Püski.
8 A naplójegyzeteket és Csoóri támadásokra adott válaszait lásd Csoóri Sándor: N a p p a li  h o ld . Budapest, 

1991, Püski. A stílusban asszimilálni’ és a ’dobbantót ácsolt magának’ formulák ugyanis klasszikus -  és 
egyben valóban többsíkú -  metaforák, amelyek értelmezése korántsem egyértelmű.

9 Antall sokat hangoztatott meghatározásának -  nevezetesen, hogy a fórum a kereszténydemokrata, népi 
és a liberális eszmék és emberek gyűjtőhelye -  volt valamelyes valóságtartalma, de nagyrészt Antall cél
jainak elkendőzésére szolgált.
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feldolgozni, s az MDF színeváltozásáról’, ha nem egyenesen pálfordulásáról vagy elárulá
sáról beszéltek.10 Tagadhatatlan, volt igazság mondandójukban, hiszen a népi-konzervatív 
váltást Antall kétségkívül -  taktikusan, nem nagydobra verve igazi céljait -  végrehajtotta 
a pártban.11 A népi-nemzeti irányzat alapítóinak többsége így lassan kikopott a politikából, 
s alapvetően csalódással tekintett az ’úgynevezett rendszerváltozásra’, elárult’ vagy elher
vadt forradalomnak’ nevezve azt. „Mit várt a nép? -  teszi fel a kérdést például Bíró Zoltán. 
-  Nem csodát, csupán a korábbinál ésszerűbb és emberségesebb rendszert, olyan rendszert, 
amelyben otthonosabban érezheti magát, s hajólétet mindjárt nem is, de jobblétet, a szónak 
nem elsősorban anyagi, hanem ennél sokkal általánosabb értelmében, ami az emberi, társa
dalmi, nemzeti létezés egészének minőségét jelenti. Ezzel szemben nemcsak anyagiakban, 
de erkölcsökben is a rohamos romlást, az elbizonytalanodást, a káoszt kellett tapasztalnia 
napról napra. A legnagyobb csalódást pedig alighanem az okozta, hogy az új hatalom, ame
lyet szeretett volna végre többé-kevésbé a magáénak tudni, s elsősorban éppen ebben érzé
kelni a rendszerváltás értelmét, már a hatalomra kerülés első pillanatában hátat fordított 
a társadalomnak, nem tudott, nem is igen akart szót érteni vele.”12 A mai magyar politika

10 Lásd például Kiss Gy. Csaba: Az MDF önképe és az átmenet. Magyarázatok. In Csapody szerk.: C s e n 

d e s? . .. I. m. 123-127. p.
11 Antall politikai-ideológiai gondolataihoz lásd Antall József: M o d e ll  és v a ló sá g . 1-2. Köt. Budapest, 1994, 

Athenaeum; A n ta ll  J ó z s e f  o r s z á g g y ű lé s i  b e sz é d e i 1 9 9 0 -1 9 9 3 . Budapest, 1994, Athenaeum; valamint Ma- 
rinovich Endre: 1 3 1 5  n a p . A n ta l l  J ó zse f  n a p ló ja . Budapest, 2003, Éghajlat, kül. 124-130. p.

12 Bíró Zoltán: E lh e rv a d t f o r r a d a lo m . Budapest, 1993, Püski, 3. p.
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nagy vesztesége, hogy a két világháború közötti és a koalíciós idők népi mozgalmának nem 
jelentéktelen politikai-ideológiai értékei ennek következtében köddé váltak. Különösen az 
meglepő, hogy a népi mozgalom centrumának, a Kovács Imre -  Szabó Zoltán -  Bibó Ist
ván alkotta triásznak a gondolatgazdag, folytatásra és megújulásra méltó elképzelései el
kallódtak a rendszerváltás zűrzavarában. Ezzel szemben politikai-ideológiai szempontból 
a népi mozgalom jobbszárnyának, az antiszemita, magába forduló és a sérelmi politikára 
alapozott, a hibát nem önmagunkban, hanem mindig a külső körülményekben -  ha nem 
egyenesen különböző összeesküvés-elméletekben -  kereső gondolatai találtak követőkre. 
Ennek a tagadhatatlanul hagyományokkal bíró, részben a jobboldali népi, részben a fajvé
dő ideológia tradícióira támaszkodó irányzatnak -  amelyet tévedés a náci vagy a magyar 
nyilas mozgalommal összefüggésbe hozni -  kétségkívül Csurka István a vezetője és egyben 
a legszínvonalasabb publicistája.13 Csurka korai esszéiben -  Bibó-felejtés, Új magyar önépítés, 
Az elfogadhatatlan realitás, Magyar abszurditások stb. -  fontos és mások által elhallgatott 
igazságokat mondott ki, s másoknál sokkal érzékenyebben vette észre a megnyomorítot
tak és megszomorítottak világát, a ’keserű hátország’ gondjait, bajait, de a Néhány gondolat 
publikálása óta mind képtelenebb és bizarrabb gondolatokat fogalmaz meg, amelyek egyre 
inkább egy nagy összeesküvésre alapozott, zárt gondolkodás szomorú példái.14

A magyar demokrata fórumos, úgynevezett népi-nemzeti értelmiség mellett az 1980-as 
évek reformra készülő, jelentős intellektuális értékeket felmutató ellenzéki csoportja a Sza
bad Kezdeményezések Hálózatában, majd a Szabad Demokraták Szövetségé ben gyülekezett. 
Míg a fórumosok a nemzeti problematikát, addig az urbánus-demokrata csoport az emberi 
jogokat, valamint az egyéni és politikai szabadságjogokat állította a középpontba.15 Ennek 
a fórumosokhoz hasonlóan nem egyszínű, hanem belülről strukturált csoportnak voltak 
olyan tagjai, akik inkább a társadalmi és szociális egyenlőségre helyezték a hangsúlyt, és 
a Magyarországon hátrányt szenvedő, kisebbségi helyzetbe került társadalmi csoportok 
képviseletét-érdekvédelmét (kisegyházak, cigányok, melegek, hajléktalanok stb.) látták el, 
míg mások a szocialista reformközgazdászokhoz hasonlóan a dereguláció fontosságáról és 
az autonóm piacgazdaság megteremtésének szükségességéről cikkeztek.16 1988-as prog
ramjukban a szabad demokraták kinyilvánították, hogy egyrészt utódai a reformkori m a
gyar liberalizmusnak, Széchenyinek, Kossuthnak és Eötvösnek, akik az ’állam hatalmának 
korlátozását’ és a gazdasági élet önelvűségét’ hirdették; másrészt a polgári radikalizmusnak,

13 Csurka esszéinek gyűjteménye M in d e n , a m i v a n  címmel jelent meg (P o lit ik a i írá so k  és b e szé d ek  g y ű j t e 

m é n y e  1 9 7 9 -1 9 9 8 . 1-3. köt. Budapest, 1998, Püski).
14 Csurka István: Néhány gondolat a rendszerváltozás két esztendeje és az MDF új programja kapcsán. Uo. 

1. köt. 288-318. p. Csurka belső, MDF-es kritikájához lásd Kulin Ferenc: A  té t. In te r jú k , esszék  a  n e m 

z e t r ő l  é s  a  r e n d sz e r v á lto z á sr ó l. Budapest, 1994, Bagolyvár, passim. Csurka újabb írásaiból lásd T ízb ő l tíz .  

N é h á n y  g o n d o la t  p la z á k ró l,  s zá llá sc s in á ló k ró l, M a g y a r o r s z á g  m e g szá llá sá ró l. Budapest, 2001, Magyar Fó
rum; A z  á ld o z a t  im p e r ia l iz m u s a . Budapest, 2004, B-média.

15 Az elméleti megalapozást mindenekelőtt Kis János végezte el. Lásd Kis János: A lk o tm á n y o s  d e m o k rá c ia .  
H á r o m  ta n u lm á n y . Budapest, 2000, INDOK; uő: V a n n a k -e  e m b e r i  jo g a in k ?  Budapest, 2003, Stencil Kul
turális Alapítvány.

16 Az SZDSZ kialakulásáról lásd Csizmadia Ervin: A  m a g y a r  d e m o k r a t ik u s  e lle n z é k  1 9 6 8 -1 9 8 8 . 1-3. köt. 
Budapest, 1995, T-Twins; valamint a folytatásról Ripp Zoltán: S z a b a d  d e m o k ra tá k . T ö r té n e ti v á z la t  a  S z a 

b a d  D e m o k r a tá k  S zö v e tsé g é n e k  p o li t ik á já r ó l  1 9 8 8 -1 9 9 4 .  Budapest, 1995, Politikatörténeti Alapítvány.
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Jászi Oszkárnak, aki ’nem tett engedményt semmilyen nemzeti elfogultságnak’; harmad
részt a magyar szociáldemokráciának, Kéthly Annának, aki meg akarta védeni a ’szegény 
embert a kizsákmányolástól’; negyedrészt a magyar népi mozgalomnak, Bibónak és Szabó 
Zoltánnak, akik szembefordultak a nagybirtokkal és a magyar úri társadalommal’; végül 
pedig az 1953-56-os pártellenzéknek, Nagy Imrének, aki ’többre tartotta a párt parancsá
nál a nép akaratát’. A programnyilatkozatból azt is megtudhatjuk, hogy a szabad demokra
ták harcolni fognak a nemzeti szuverenitásért és a magyar állami függetlenségért, továb
bá magyarságtudatuk nem kirekesztő, hanem befogadó, hiszen -  mint írják -  ’egészséges 
nemzeti öntudat csak az egyetemes emberi szabadságjogok talaján terem’.17 Ezeken a szép, 
de üres jelszavakon kívül a szabad demokraták inkább tartózkodtak a nemzeti kérdés fe- 
szegetésétől, s ha megnyilatkoztak, akkor is inkább a demokrata fórumosok, majd a fiatal 
demokraták nemzet- és múltszemléletét, nacionalizmusát bírálták, nem kis mértékben já
rulva hozzá ezzel az 1990-es években kitört, s alapvetően e két politikai-kulturális elit közt 
zajló úgynevezett kultúrharchoz. A szabad demokrata politikusok, értelmiségiek a múlt 
értékelésének valóban nem könnyű feladatát majdnem kizárólag a történész Szabó M ik
lósnak engedték át, aki eredeti koncepciót dolgozott ki a legújabb kori magyar történelem 
értelmezésével kapcsolatban. Szabó elgondolása röviden úgy foglalható össze, hogy mivel 
Magyarországon a liberális eszmék és törekvések hordozói a történelmi nagybirtokosok 
bizonyos csoportjai voltak, ezért pontosabb lenne, ha ezt az irányzatot nemesi liberalizmus 
elnevezéssel illetnénk, hiszen ez egyfajta premodern liberális ideológia volt. Magyarorszá
gon ennek következtében nem jött létre autentikus polgári liberalizmus, ugyanis a hazai 
bank-, gyáripari és kereskedelmi tőke kompromisszumot kötött a történelmi nagybirtok
kal, így a hazai polgárság feladta a liberális elvek következetes megvalósítását, s nagyrészt 
liberális elveit is. A polgári fórumok (Huszadik Század, Társadalomtudományi Társaság, 
Galilei-kör) eredeti polgári liberalizmusa ezért ’átcsúszott a politikai demokratizmus ak
kori magyar változatába’, a polgári radikalizmusba. A két világháború között pedig a li
berálisok egyik csoportja (ifj. Andrássy Gyula, Griger Miklós) a ’legitimizmus pszeudo- 
feudális jelmezét öltötte magára’, míg a másik (Vázsonyi János, Rassay Károly) nagyrészt 
-  parlamenti jelenléte ellenére -  marginalizálódott. Ezért a mai liberalizmus egyiket sem 
tekintheti közvetlen elődjének, bár mint hagyományra valamennyire joggal hivatkozhat.18 
Szabó koncepciójának másik vonulata szerint a hazai konzervativizmus a XIX. század vé
gén radikális szélsőjobboldali ideológiákba torkollott, így a szétszóródott, peremre került 
liberális erők szükségszerűen közeledtek a baloldali radikalizmus képviselőihez.19 Szabó 
úgy látta, hogy ez a XIX. században kialakult antiszemita jobboldali radikalizmus került 
hatalomra 1919 után, s játszott meghatározó szerepet a két világháború közötti Magyar- 
országon. Ami pedig az első szabad választásokat illeti, az MDF-uralommal -  mint mond-

17 Lásd Elvi nyilatkozat. 1988. november 13. In M a g y a r o r s z á g i  p á r tp r o g r a m o k . .. I. m. 262-266. p.
18 Lásd erről Szabó Miklós: Nemesi és polgári liberalizmus. In Lackó Miklós szerk.: ír á so k  a  m a g y a r  m ű v e 

lő d é s tö r té n e t  körébő l. T á r s a d a lo m -  és m ű v e lő d é s tö r té n e ti  ta n u lm á n y o k . Budapest, 2001, MTA Történet- 
tudományi Intézet; továbbá A liberalizmus kettős természete, valamint A liberalizmus a mai Magyar- 
országon című tanulmányait. In uő: M ú m iá k  ö rö k ség e . P o lit ik a i és tö r té n e t i  e sszék . Budapest, 1995, Üj 
Mandátum Könyvkiadó, 13-22. p.

19 Lásd erről Szabó Miklós posztumusz monográfiáját: A z  ú jk o n z e r v a tiv iz m u s  és a  jo b b o ld a l i  r a d ik a liz m u s  

tö r té n e te  ( 1 8 6 7 - 1 9 1 8 ) . Budapest, 2003, Új Mandátum.
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ja -  a ’mellény visszagombolása történt meg’, s az újonnan megjelenő régi-új eszmék el
sodorták Bibó szellemét. Ennek következtében 1989 után a Kádár-rendszer nyomasztó 
öröksége mellett egy ’anakronisztikus, Csipkerózsika-álmából felébredt’ hagyománnyal 
is meg kell küzdeni, nevezetesen a Horthy-rendszer halottnak hitt nacionalista és anti
szemita örökségével. így a történész -  mint írja -  újra feladatot kapott. Szabó a Bem téri 
agitprop osztályról cikkezett, amely szerint „a Horthy-Magyarország nem zsákutcás fej
lődés újabban, hanem szabályos fejlődési út, melyhez vissza lehet térni”.20 S jelentős tehet
ségének nem kis részét fordította arra, hogy bebizonyítsa, 1990 után a Horthy-rendszer 
tetszhalottból valósággá vált, azaz az MDF teljes mértékben egy ’refeudalizált szellemiséget 
képviselt’, s Antall József nem egyszerűen a Horthy-rendszert próbálta meg visszacsem
pészni a magyar közéletbe, hanem kormányzása alatt az országot ’jobboldali diktatúra
veszély’ fenyegette.21 Szabó Miklós folyamatosan attól tartott, hogy Magyarország olyan 
’Santa Maria, amelyiknél nem tudjuk, hogy az Új Világban vagy a régiben fog-e kikötni’.

A két utóbbi meghatározó politikai-értelmiségi csoport mellett, amelyek az 1980-as 
évek legvégén, az 1990-es évek elején-közepén a régi népi-urbánus ellentétet felelevenítő 
kultúrharcot folytattak egymással, megjelent egy új, jórészt fiatal szakkollégista diákokból 
és pályájukat éppen csak elkezdő egyetemi-főiskolai oktatókból álló csoportosulás, akik 
magukat a ’belgák pártjának’, ’elvált szülők gyermekeinek’ tartották, s akik egyre növekvő 
ellenszenvvel figyelték az őket megelőző nemzedékek régi sérelmeket felhánytorgató és avítt 
szemléletét, ostoba és önsorsrontó harcát.22 A mozgalom előfutárának tekinthető elméle
ti folyóirat, a Századvég borítójára -  szimbolikus aktusként -  Ady és Szabó Dezső, Jászi 
és Szekfű, Németh László és Babits arcképe került, s egyik tematikus számuk bejelentette
-  kissé túlzott optimizmussal és magabiztossággal -, hogy részükről a népi-urbánus küzde
lem befejeződött... A szakkollégista mozgalomból született Fiatal Demokraták Szövetsége 
1980-as évek végén keletkezett programja is a jövőre, a megoldandó feladatokra koncent
rált, bár a múlt kritikus feldolgozását is fontosnak tartotta. A program szerint magyar az, 
aki annak vallja magát, s az egyén döntésén múlik, hogy valaki égy nemzet kötelékében 
vagy azon kívül marad’. A Szabó Zoltán-i nemzetfogalom ismerete nélkül is arra a követ
keztetésre jutottak, hogy az állam és a nemzet két különböző fogalom, s hogy „az állam és 
nemzet közötti lényegi különbség elmosása a nemzeti kizárólagosságot képviselő naciona
lizmusok legfontosabb ideológiai tézise, amely hivatkozási alapul szolgál az etnokratikus 
hatalomgyakorlás számára”.23 A programnyilatkozat szerint a magyar nemzet heterogén 
kulturális hagyományrétegekre épül, s az egyes hagyományokat (népi, urbánus, européer 
stb.) képviselő elitek gyakran konfliktusban állnak egymással, és ennek következtében ma
guknak tulajdonítják az igazi nemzeti jelleget. A politika porondjára lépve ezek az elitek
-  mint írják -  „hatékony fegyverként használják egymás ellen a nacionalista, a nemzetiét -

20Szabó Miklós: 1945-1947 és 1989-1991: két átmenet. In Csapody szerk.: C se n d e s? ... I. m. 20. p.
21A fejtegetést lásd Szabó Miklós: Antall József közelről. In uő: V iszo n y la g  békésen . Budapest, 2000, Heli

kon Kiadó -  Mozgó Világ, 108-116. p. A Horthy-rendszer szellemiségének visszatéréséről cikkek tucat
jait írta. Ezeket összegyűjtve lásd M ú m iá k  ö r ö k sé g e .. . I. m. passim.

22 A Fidesz születéséről lásd Wéber Attila: A  F id esz -je len ség . Budapest, 1996, Napvilág.
23 A Fiatal Demokraták Szövetségének programja. 1989. október 13-15. In M a g y a ro rszá g i p á r tp r o g r a m o k . .. 

I. m. 364-418. p.
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len minősítéseket, és így zsákutcába terelik a demokratizálódást elősegítő politikai diskur
zust. A Fidesz a liberalizmus talaján állva minden kulturális hagyományréteget a nemzeti 
egész részének tekint, beleértve a magát nemzetietlennek tekintő irányzatokat is.”24 A Fi
desz legfőbb feladatának -  legalábbis akkor még -  azt tekintette, hogy a jelentősebb magyar 
szellemi tradíciók és intellektuális csoportok között közvetítsen, továbbá sokat tett azért, 
hogy a tolerancia és az egymásra figyelés értéke uralkodóvá váljon a magyar közéletben. Ez 
a friss, új hang meglepte mind a népiek, mind pedig az urbánusok utódait. De a hatalomért 
folytatott küzdelem során szép lassan elsikkadt ez az új fideszes nemzetkoncepció. Pedig 
voltak olyanok a 68-as nemzedék meghatározó személyiségei között is, akik felismerték 
ennek az új megközelítésnek a történeti jelentőségét. „Ne hagyják, kérem -  írja például 
Balassa Péter esztéta és irodalomkritikus a Fidesznek címzett levelében -, hogy a fejük fö
lött kibontakozzon valamiféle küzdelem a lelkűkért -  válasszanak, szelektáljanak bátran és 
szuverén módon. Ezért hangsúlyozom, hogy nekünk, idősebbeknek egyéb dolgunk nincs, 
mint hogy leküzdjük saját agyonkomplikált, agyonreflektált, csupán kényszerűségből és jó 
ízlésből toleráns, valójában nem demokratikus reflexeinket, és máris átadjuk a gyakorlati 
munkát, irányítást Önöknek. Be kell látni, hogy mi már foglyok vagyunk. Önök nem. Le 
kellene mondani még az árnyékhatalomról is, alkalmatlanságunk okán.”25 De a harc a fiatal

24 Uo. 384. p.
25 Balassa Péter: Kedves fiatal demokrata barátaim! In Bozóki András szerk.: T isz ta  la p p a l. A  F id e s z  a  m a 

g y a r  p o lit ik á b a n  1 9 8 8 - 1 9 9 1 .  Budapest, 1992, Fidesz, 65. p.
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lelkekért hamar megindult mindkét oldalról. Hanák Péter történész szerint például a Fidesz 
lenne hivatott arra, hogy a ’harmadikutas nép-nemzeti és a konzervatív kereszténydemok
rata irányzat inkompatibilitását kimutassa’.26 A népiek pedig arról igyekeztek meggyőzni 
a fiatal demokratákat, hogy a túloldalon csupa nemzetieden -  rosszabb esetben zsidó -  árul
ja ki a hazát. De mielőtt még a gonosz csábítók hatását eltúloznánk, sietve le kell szögezni, 
hogy az 1990-es évek közepén a Fidesz vezetői, s mindenekelőtt -  a szervezet informáli
san működő, de mégis erősen centralizált döntésmechanizmusainak megfelelően -  Orbán 
Viktor maga döntött arról, hogy konzervatív fordulatot hajt végre, ha úgy tetszik, beszáll 
a küzdelembe, sőt maga vezeti a csapatokat harcba. Hatalomtechnikai, választási stratégiai 
szempontból a döntés értelmét aligha lehet megkérdőjelezni (a baloldal foglalt volt, s a vá
lasztási eredményeknek megfelelően a közép kiürülni látszott), ugyanakkor a magyar nem
zet egységének szempontjából a döntés katasztrofális következményekkel járt. S végső soron 
a gyengeség jelét láthatjuk abban, hogy ez a nemzedék sem volt képes önálló alternatívát 
kidolgozni, így mások által levetett, ósdi göncökbe öltözött, s kezdeti nemzeti koncepció
ját totálisan elfeledve maga is avítt eszméket kezdett hirdetni...

Ezt a könyvet egy valóban nagy generáció, a XIX. század húszas-harmincas éveiben fel
tűnt új politikai-intellektuális elit (Széchenyi, Kossuth, Dessewffy, Wesselényi, Batthyány, 
Eötvös, Deák, Teleki, Kemény stb.) színre lépésének és nagy reményeinek bemutatásával 
kezdtük. E remények és tervek jelentős részét ez a nemzedék beváltotta, míg másokat (füg
getlenség, nemzetiségi kérdés) nem volt képes megoldani. Az utánuk következő nemzedé
kek ezt a hatalmas teljesítményt még megközelíteni sem tudták. A XX. század nyolcvanas 
éveiben sokan reménykedtek -  reménykedtünk hogy nem kevésbé nehéz helyzetben, 
nem kisebb feladatok előtt állva, egy új reformnemzedék születik, s az előttünk tornyosuló 
problémák megoldását célzó szellemi pezsgés indul meg a diktatórikus szocializmus által 
itt hagyott romokon. Ebből a reformnemzedékből és szellemi reneszánszból azonban nem 
lett semmi: egymásra acsarkodó politikai-intellektuális csoportok, magukat államférfiak
nak képzelő kisszerű politikai percemberkék, korrupt, dologtalan hivatalnokok, csekély 
intellektuális teljesítményt nyújtó értelmiségiek, hiányzó nagy művek. De mindenekelőtt 
politikai és érzelmi szempontból kettészakadt, múltját és értékeit nagyrészt elvesztett nem
zet, darabjaira hullott s végletekig atomizált társadalom, két nagy tehetségű, környezetéből 
magasan kiemelkedő, de a nemzet szempontjából meddő, öncélú és önpusztító küzdelmet 
folytató politikus.

Ezzé lett magyar hazátok...

“ Hanák Péter válasza a Fideszről szóló körkérdésre. In Bozóki szerk.: Tiszta lappal... I. m. 742. p.
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A natio Hungaricáról és az úgynevezett hun- 
garustudatról, s általában a ’nemzeti tudat’ XVII- 
XVIII. századi és XIX. század eleji állapotáról és 
mibenlétéről nincs modern összefoglalásunk. Még 
mindig Szekfű Gyula munkájára (Magyar törté
net... I. m. 4. és 5. köt. passim), illetve -  a Szekfűvel 
ellentétes álláspontot képviselő -  Szűcs Jenő kis
monográfiájára (A nemzet historikuma és a tör
ténetszemlélet nemzeti látószöge. Hozzászólás egy 
vitához. Budapest, 1970, Akadémiai Kiadó) szoru
lunk. Néhány fontos tanulmány (R. J. W. Evans: Jo
seph II and Nationality in the Habsburg Lands. In 
H. M. Smith ed.: Enlightened Absolutism. Reform 
and Reformers in Later Eighteenth-Century Europe. 
Basingstoke, 1990, Macmillan, 209-219. p.; Péter 
László: Language, the Constitution, and the Past 
in Hungarian Nationalism. In Ritchie Robertson 
-  Edward Timms eds.: The Habsburg Legacy. Na
tional Identity in Historical Perspective. Edinburgh, 
1994, Edinburgh University Press, 13-26. p.; uő: 
A magyar nacionalizmus. In uő: Az Elbától kelet
re. Tanulmányok a magyar és kelet-európai törté
nelemről. Budapest, 1998, Osiris, 60-84. p.; uő: 
Uses of ’State’, ’Nation’, and ’National Minority’. 
In Tusor Péter szerk.: R. Várkonyi Ágnes emlék
könyv. Budapest, 1998, ELTE Bölcsészettudomá
nyi Kar, 573-581. p.; Language, the Constitution 
and the Past in Hungarian Nationalism. In Glatz 
Ferenc szerk.: Európa vonzásában. Emlékkönyv Ko- 
sáry Domokos 80. születésnapjára. Budapest, 1993, 
MTA Történettudományi Intézet, 193-204. p.; R. 
J. W. Evans: Nationality in East-Central Europe: 
Perception and Definition before 1848. In idem.: 
Austria, Hungary, and the Habsburgs. Essays on 
Central Europe, c. 1683-1867. Oxford, 2006, Ox
ford University Press, 101-113. p.) azonban szü
letett a témáról az elmúlt években.

A magyarországi nemzetiségi kérdés irodal
ma könyvtárnyi. A kérdés egészét áttekintő ösz- 
szefoglaló bibliográfiánk azonban máig nincs. 
A kérdés 1825 és 1867 közötti irodalmát viszony
lagos teljességgel Kemény G. Gábor és Katus Lász
ló gyűjtötte össze (Magyar történeti bibliográfia 
1825-1867. 4. köt. Nem magyar népek. Nemzeti
ségek. Budapest, 1959, Akadémiai Kiadó). Átfogó 
bibliográfia híján jól használhatók az akadémiai 
Magyarország története című sorozat köteteinek

nemzetiségi kérdésre vonatkozó bibliográfiái (5. 
köt. 1324-1326.; 1334-1337.; 1383-1385.; 1389- 
1391. p.; 6. köt. 1559-1565.; 1577-1578.; 1592- 
1593.; 1601-1602.; 1628.; 163-1631.; 1680-1683.; 
7. köt. 1350-1354. p.). A forrásközlések közül ki
emelkedik Kemény G. Gábor munkája (Iratok 
a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon 
a dualizmus korában. 1-7. köt. Budapest, 1952— 
1999, Tankönyvkiadó -  MTA Történettudományi 
Intézet), illetve két gyűjtemény (A magyarországi 
nemzeti kisebbségekre vonatkozó programok, tör
vényjavaslatok, törvények és rendeletek 1827-1920. 
Budapest, 1922, Magyar Külügyi Társaság; Balogh 
Sándor -  Sipos Levente szerk.: A magyar állam és 
a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kér
dés történetének jogforrásai 1848-1993. Budapest, 
2002, Napvilág Kiadó), amelyek a nemzetiségekre 
vonatkozó legfontosabb törvényeket és rendelete
ket tartalmazzák. A nemzetiségi kérdésre vonatko
zó feldolgozások közül itt most csak a legfontosabb 
könyveket és tanulmányokat sorolom fel időrendi 
sorrendben. Ezen művek bibliográfiájában, láb
jegyzetanyagában további hatalmas irodalmat talál 
az olvasó: Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialaku
lása és a nemzetiségi kérdés. Budapest, 1912, Grill 
Károly; Steier Lajos: A tót nemzetiségi mozgalom 
fejlődésének története. Liptószentmiklós, 1912, Ste
ier Nyomda; Jancsó Benedek: A román irredentis- 
ta mozgalmak története. Budapest, 1920, Bocskay 
Szövetség; Horváth Jenő: Magyarország és a nem
zetiségi kérdés 1815-1920. Történelmi tanulmány. 
Budapest, 1920, Pfeifer Ferdinánd; Gyárfás Ele
mér: Erdélyi problémák 1903-1923. Cluj-Kolozs
vár, 1923, Erdélyi Irodalmi Társaság; Szekfű Gyula: 
Iratok a magyar államnyelv kérdésének történeté
hez 1790-1848. Budapest, 1926, Magyar Törté
nelmi Társulat; Asztalos Miklós: A nemzetiségek 
története Magyarországon betelepülésüktől máig. 
Budapest, 1934, Lantos; Steier Lajos: A tót nem
zetiségi kérdés 1848-49-ben. 1-2. köt. Budapest, 
1937, Magyar Történelmi Társulat; Thim József: 
A magyarországi 1848-49-iki szerb fölkelés törté
nete. 1-3. köt. Budapest, 1940, Magyar Történelmi 
Társulat; Mikó Imre: Nemzetiségi jog és nemzetisé
gi politika. Tanulmány a magyar közjog és politi
kai történet köréből. Kolozsvár, 1944, Minerva; I. 
Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első
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százada 1697-1792. Budapest, 1946, Teleki Inté
zet; Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kér
dés története. I. rész. A nemzetiségi kérdés a törvé
nyek és tervezetek tükrében 1790-1918. Budapest, 
1947, Gergely; Makkai László: Magyar-román kö
zös múlt. Budapest, 1948, Teleki Pál Tudományos 
Intézet; I. Tóth Zoltán: Az erdélyi és magyarországi 
román nemzeti mozgalom 1790-1848. Budapest, 
1959, Akadémiai Kiadó; Arató Endre: A nemzeti
ségi kérdés története Magyarországon 1790-1848. 
1-2. köt. Budapest, 1960, Akadémiai Kiadó; Ro
bert Kann: Das Nationalitätenproblem der Habs
burgmonarchie. Geschichte und Ideengehalt der na
tionalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Auflö
sung des Reiches im Jahre 1918. 1-2. Bde. 2., erw. 
Aufl. Graz-Köln, 1964 Hermann Böhlaus; Arató 
Endre: A feudális nemzetiségtől a polgári nemze
tig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti 
ideológiájának előzményei. Budapest, 1975, Aka
démiai Kiadó; uő: A magyarországi nemzetiségek 
nemzeti ideológiája. Budapest, 1983, Akadémiai 
Kiadó; Szarka László: Duna-táji dilemmák. Nem
zeti kisebbségek - kisebbségi politika a 20. száza
di Kelet-Közép-Európában. Budapest, 1998, Ister; 
uő: Szlovák nemzeti fejlődés -  magyar nemzetisé
gi politika 1867-1918. Pozsony, 1999, Kalligram; 
Deák Ágnes: „Nemzeti egyenjogúsítás”. Kormány
zati nemzetiségpolitika Magyarországon 1849- 
1860. Budapest, 2000, Osiris; Niederhauser Emil 
Nemzet és kisebbség. Válogatott tanulmányok. Bu
dapest, 2001, Lucidus Kiadó; Szarka László: Ki
sebbségi léthelyzetek -  közösségi alternatívák. Az 
etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nem
zetállamokban. Budapest, 2004, Lucidus Kiadó. 
Ezek mellett az összefoglaló munkák, gyűjtemé
nyes kötetek mellett néhány alapvető tanulmányt 
is ki kell emelni: Szekfű Gyula: A nemzetiségi kér
dés rövid története. In uő: Állam és nemzet. Tanul
mányok a nemzetiségi kérdésről. Budapest, 1942, 
Magyar Szemle Társaság, 85-177. p.; I. Tóth Zol
tán: A soknemzetiségű állam néhány kérdéséről az 
1848 előtti Magyarországon. Az MTA Társadalmi- 
Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 
1956. 259-279. p.

A témánk szempontjából kiemelkedő jelentő
ségű 1868. évi nemzetiségi törvényről és előzmé
nyeiről -  a fentebb felsorolt -  összefoglaló munká

kon kívül több tanulmány is született: vitéz Nagy 
Iván: A nemzetiségi törvény a magyar parlament 
előtt 1861-1868. Pécs, 1929, Dunántúl Egyetemi 
Nyomdája; uő: A nemzetiségi törvény -  1868:XLIV. 
te. -  létrejötte. 2. köt. Iratok a nemzetiségi törvény 
létrejöttének történetéhez. Pécs, 1943, Szukits; Ka
tus László: Egy kisebbségi törvény születése. Az 
1868. évi nemzetiségi törvény évfordulójára. Re
gio, 1993.4. sz. 99-128. p.; Gángó Gábor: „...mód 
nyújtassék neki gyermekei nevelésére, kiművelé
sére”. Az 1868. évi törvény korunk nemzetiségpo
litikájának tükrében. Új Horizont, 2004.1. sz. 79- 
88. p. A törvény parlamenti vitáját a Képviselőházi 
Napló megfelelő kötete (Az 1865-dik évi december 
10-dikére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának 
naplója. 11. köt. Pest, 1868, Athenaeum) tartal
mazza. A vita -  némi rövidítéssel -  külön könyv
ben is megjelent (Schlett István szerk.: A nemze
tiségi törvényjavaslat vitája 1868. Budapest, 2002, 
Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Köz
alapítvány -  Kortárs Kiadó).

Az úgynevezett politikai nemzet koncepciójá
nak korabeli kritikusairól, ellenzőiről és illuzionis
táiról sajnálatosan még nem született monográfia. 
Az illuzionisták egyik típusáról a magyar birodal
mi gondolat képviselőiről Romsics Ignác akadémia 
székfoglaló előadást tartott (Romsics Ignác: A ma
gyar birodalmi gondolat. In uő: Múltról a mának. 
Tanulmányok és esszék a magyar történelemről. 
Budapest, 2004, Osiris, 121-158. p.).

A magyar filológia egyik -  jóllehet nem egyetlen 
-  paradoxona, hogy bár gróf Széchenyi István 
(Bécs, 1791. szept. 21. -  Döbling, 1860. ápr. 8.) 
életéről és életművéről könyvtárnyi irodalom szü
letett, mégis körülötte szinte semmi sincs rend
ben. Mindenekelőtt fájóan hiányzik egy teljes
ségre törekvő bibliográfia. Ennek hiányában ma 
a leghasználhatóbb Szentkirályi Elemér -  mű
fajában egyébként elsőrangú -  útmutatója (Ka
lauz Széchenyi István megismeréséhez. Budapest, 
1987, Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtár), amely tartalmazza Széchényi megje
lent műveinek teljes jegyzékét, valamint alfabe
tikus rendben a Széchenyire vonatkozó irodalom 
bő választékát. A kalauz nagy előnye, hogy röviden 
összefoglalja a Széchenyi-kéziratokra, valamint
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Széchenyi István életére vonatkozó legfontosabb 
ismereteket (I. m. 12-15. p., illetve 88-103. p.). 
Az alfabetikus rend, valamint az annotációk hiá
nya miatt azonban a második rész rendkívül ne
hezen kezelhető, ugyanis nem választja el egymás
tól a Széchenyi-irodalom lényeges és lényegtelen 
műveit. Ezt a hiányt részben -  nevezetesen csak 
1918-ig, s az 1960-as évek ugyancsak szűk ideoló
giai kereteit nem feszegetve -  pótolja Varga Zoltán 
historiográfiai munkájának (A Széchenyi ábrázolás 
fő irányai a magyar történetírásban 1851-1918. 
Budapest, 1963, Akadémiai Kiadó) bibliográfiája 
és jegyzetapparátusa. Az 1945 utáni Széchenyi- 
historiográfia feldolgozásának hiányában Lackó 
Mihály ismertetéséhez (A Széchenyi-év. BUKSZ, 
1993. 58-67. p.) a két ún. Széchenyi-évről (1960, 
1991) fordulhatunk, amely azonban -  a dolog ter
mészetéből fakadóan -  kimerítőnek aligha nevez
hető. A fontosabb újabb irodalmat Oplatka András 
-  az alábbiakban idézett -  Széchenyi-monográfiá- 
jának irodalomjegyzéke sorolja fel (523-537. p.). 
Az 1987 után keletkezett irodalom az Országos 
Széchényi Könyvtár könyv-, illetve sajtókatalógu
saiban és adatbázisaiban érhető el -  ma már inter
neten keresztül is -  a legkönnyebben.

A Széchenyi-kéziratok hányatott sorsáról 
H. Boros Vilma írt egy terjedelmesebb munkát, 
amely azonban kéziratban maradt (MTAK Kéz
irattára Ms. 10 644 sz.). A munka rövidített for
mában megjelent (Széchenyi István hátrahagyott 
iratainak története. Az Akadémiai Könyvtár gyűj
teményének ismertetésével. Budapest, 1967, Ma
gyar Tudományos Akadémia Könyvtára), s ma is 
ez a tanulmány a leghasznosabb forrásunk a kéz
iratokra, illetve az ún. Széchenyi Múzeumra vo
natkozóan. A Magyar Tudományos Akadémia 
tulajdonában lévő ún. Széchenyi-gyűjtemény ka
talógusát Körmendy Kinga állította össze (A Szé
chenyi-gyűjtemény. K163-K311. Budapest, 1976, 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára). A kéz
iratok sorsát illetően a korábban keletkezett iro
dalomból még három munkát kell kiemelnünk: 
gróf Lónyay Menyhértét {Gróf Széchenyi István és 
hátrahagyott iratai. Budapest, 1875, Ráth Mór), 
Széchenyi titkárának, Tasner Antalnak fiáét (Tas- 
ner Géza: Széchenyi szellemi hagyatéka és Tasner 
Antal végrendelete. Emlékirat. Budapest, 1876,

Pfeifer), végül Csapodi Csabáét (Széchenyi István 
kéziratai és egyéb Széchenyi-emlékek az Akadé
miai Könyvtárban. Magyar Tudomány, 1960.242- 
247. p.). A Széchényi család Magyar Országos Le
véltárban őrzött iratainak repertóriumát Bakács 
István állította össze (A Széchenyi család levéltára. 
Budapest, 1958, Levéltárak Országos Központja). 
A családi levéltár történetéhez hasznos adalékokat 
tartalmaz még Áldásy Antal tanulmánya (A gróf 
Széchényi család levéltára. Magyar Könyvszemle, 
1902. 285-318. p.). A Storno család birtokába ke
rült Széchenyi-iratok jegyzékét, illetve a Széche- 
nyi-levelek és a Széchenyihez írt fontosabb leve
lek teljes szövegét Storno Miksa adta ki (A Stor- 
no-család Széchenyi-gyűjteményének tárgyjegyzéke 
gróf Széchenyi István kéziratainak, valamint egyéb 
leveleknek közlésével. Sopron, 1938, Röttig-Rom- 
walter Nyomda).

Széchenyi István könyvtárának anyagát Bán
fai Szabó László állította össze {Gróf Széchenyi Ist
ván könyvtára. Budapest, 1923, Magyar Nemzeti 
Múzeum Könyvtára), s ez a munka azért is oly be
cses, mivel a második világháborúban a cenki kas
tély pusztulása során a könyvtár állománya meg
semmisült. A legtöbb Széchenyivel foglalkozó mű 
tartalmaz Széchenyi Istvánt, családjának, baráti

G
ró

f S
zé

ch
en

yi
 Is

tv
án



556 ■ B IB L IO G R Á F IA  ■ A  X IX . s z á z a d i  l ib e rá lis  n a c io n a liz m u s  é s  e lle n z ő i

körének tagjait ábrázoló képeket, grafikákat, il
letve Széchenyi alkotásaira (Akadémia, Lánchíd, 
Vaskapu, kaszinó, gőzhajózás, folyamszabályozás, 
lóverseny stb.) és a korszakra vonatkozó illusztrá
ciós anyagot. A képeskönyvek közül a következő
ket kell külön is kiemelni: gróf Széchényi Viktor 
szerk.: A sárvár felsővidéki gróf Széchényi nemzet
ség arcképgyűjteménye. Budapest, 1924, Stephane- 
um; Kovács Csilla -  Lukács Mária -  Rózsa György 
szerk.: Szabadság és bátorlét. Gróf Széchenyi István. 
Budapest, 1991, MTI Kiadó; Fenyő Ervin szerk.: 
Széchenyi István (1791-1860). Budapest, 1991, 
Helikon; Éri István szerk.: Széchenyi és kora. Bu
dapest, 1991, Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület. 
Ez utóbbi kötet fontos életrajzi és Széchenyi tevé
kenységére vonatkozó tanulmányokat is tartalmaz 
(család, katonaévek, Széchenyi munkatársai, lóte
nyésztés, gőzhajózás, láchíd, vízszabályozás stb.). 
A Széchenyi-ikonográfia első összeállítója Vayer 
Lajos, akinek munkái (Széchenyi képe. Magyar
ságtudomány, 1942. 94-115. p.; Széchenyi István 
ismeretlen képmásai. Dunántúli Szemle, 1942, 
65-71. p.) máig nélkülözhetetlenek. Vayer ada
tait Rózsa György egészítette ki a fent említett Éri 
István szerkesztette kötetben (Széchenyi-ikonog
ráfia. 269-318. p.). A Széchényi családra vonat
kozó irodalomból Bártfai Szabó László terjedel
mes munkája emelkedik ki (A sárvár-felsővidéki 
gróf Széchényi család története. 1-3. köt. Budapest, 
1911-1926, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda). 
E mű harmadik kötete tulajdonképpen egy Szé- 
chenyi-életrajz, önállóan is megjelent (Gróf Szé
chényi István és kortársai. Budapest, 1926, Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. Ez a kötet tartalmazza 
Széchenyi István testvéreinek (Lajos, Pál, Francis
ka, Zsófia) rövid életrajzát is. A család egyik tagja, 
gróf Széchényi Viktor is írt egy rövid családtörté
netet (Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széché
nyi nemzetség történelméből. Székesfehérvár, 1933, 
Pannónia Nyomda). Ez a munka azonban nagy
részt Bártfai Szabó -  nagyrészt a Széchényi-birtok 
történetére vonatkozó -  adatain alapul, tartalmaz
za ugyanakkor az 1901 és 1931 között tartott csalá
di ülések jegyzőkönyveinek kivonatait. Széchenyi 
apjáról, a magyar nemzeti könyvtár alapítójáról 
-  érthetetlen okok miatt -  máig nem készült egy 
modern életrajz. Ennek hiányában Fraknói Vilmos

több mint egy évszázaddal ezelőtt írt, s a kor szín
vonalán álló biográfiáját ajánlhatjuk (Gróf Széché
nyi Ferenc. 1754-1820. Budapest, 1902, Magyar 
Történelmi Társulat). A két vüágháború között ke
letkezett irodalomból Gillemot Katalin (Gróf Szé
chényi Ferenc és bécsi köre. Budapest, 1933, Királyi 
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Műve
lődéstörténeti Intézete) és Olafsson Piacid (Gróf 
Széchényi Ferenc irodalompártolása. Pannonhal
ma, 1940, Pannonhalmi Főapátsági Szent Gellért 
Főiskola) munkái emelhetők ki. A kronológiák kö
zül Gazda István és Csery-Clauser Mihály munkáit 
(Széchenyi napjai. Történelmi-művelődéstörténeti 
kronológia. Budapest, 1991,Tájak-Korok-Múzeu- 
mok Egyesület; Széchényi napjai. Gróf Széchenyi 
István élete és életműve időrendben. Budapest, 
1942, Rózsavölgyi és Társa) kell kiemelni.

Gróf Széchenyi István munkáinak kiadásához 
kétszer is hozzákezdett a magyar történettudo
mány és tudományos könyvkiadás, de sem a XIX. 
századi akadémiai (1-9. köt. Budapest, 1884-1896, 
Magyar Tudományos Akadémia), sem pedig a két 
világháború közötti sorozat (1-15. köt. Budapest, 
1921-1939, Magyar Történelmi Társulat) nem fe
jeződött be. Ezek tételes felsorolását az olvasó Ger
gely András közelmúltban megjelent munkájában 
(Széchenyi István. 1791-1860. Pozsony, 2006, Kal- 
ligam, 192-193. p.) találja meg. Ezen művek ösz- 
szegyűjtve egy újabban kiadott CD-n is olvashatók 
(Gróf Széchenyi István minden írása. Logod Bt.). 
A teljes és modern filológiai elvek alapján kiadott 
életmű híján egy terjedelmes válogatáshoz fordul
hatunk (Gergely András -  Sashegyi Oszkár -Spira 
György szerk.: Széchenyi István válogatott írásai. 
Budapest, 1991, Szépirodalmi Könyvkiadó). A nap
lókból Oltványi Ambrus válogatott egy kötetre valót 
(Napló. Budapest, 1978, Gondolat; új kiadás: Bu
dapest, 2002, Osiris). A Széchenyi-szövegek, -do
kumentumok szinte áttekinthetetlen mennyiség
ben jelentek meg különböző válogatásokban. Ezek 
közül a következők a legfontosabbak: Zichy Antal 
szerk.: Eszmék, adatok, adomák gróf Széchenyi Ist
ván naplóiból. Budapest, 1880, Franklin; Széche
nyi Béla szerk.: Széchenyi-gyász. Budapest, 1885, 
Franklin; Beöthy Zsolt szerk.: Gróf Széchenyi István 
válogatott munkái. 1-2. köt. Budapest, 1902-1903, 
Lampel Róbert; Berzeviczy Albert szerk.: GrófSzé-
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chenyi István munkáiból. 1-2. köt. Budapest, 1903, 
Franklin; Komlóssy Ferenc szerk.: Eszmék és gon
dolatok gróf Széchenyi István műveiből. Budapest, 
1907, Buschmann; Szekfíí Gyula szerk.: Széchenyi 
igéi. Budapest, 1921, Pallas; Fekete József -  Vára- 
di József szerk.: Széchenyi vallomásai és tanításai. 
(Széchenyi-anthologia.) Budapest, 1927, Studium; 
Szekfíí Gyula szerk.: A mai Széchényi. Eredeti szö
vegek Széchényi István munkáiból. Budapest, 1935, 
Révai; Péter Ernő szerk.: Széchenyi-igék. Budapest, 
1942, Széchenyi Munkaközösség; Gróf Kálnoky 
Hugó szerk.: Széchenyi István és Waldstein János 
keleti utazása 1830-ban. Budapest, 1942, Franklin; 
Bóka László szerk.: Gróf Széchényi István naplói. 
Budapest, 1943, Ardói Könyvkiadó; Bártfai Szabó 
László Adatok gróf Széchenyi István és kora törté
netéhez. 1-2. köt. Budapest, 1943, a szerző kiadá
sa; Barta István szerk.: Széchenyi István válogatott 
írásai. Budapest, 1959, Gondolat; Bácskai Vera és 
Nagy Lajos: Széchenyi pesti tervei. Budapest, 1985, 
Szépirodalmi Könyvkiadó; Fenyő Ervin szerk.: 
„Diszharmónia és vakság.” Széchenyi István utolsó 
napjainak dokumentumai. Budapest, 1988, Heli
kon; Akadémiai beszédek. Budapest, 1991, Akadé
miai Kiadó; Környei Attila szerk.: Gróf Széchenyi 
István gondolatainak gyűjteménye. Budapest, 1991, 
Ikva (2. kiad.: Budapest, 1998, Paginarum); Ger
gely András szerk.: Magyar szabadelvűek. Széche
nyi István. Budapest, 1998, Új Mandátum; Fenyő 
Ervin szerk.: Széchenyi választása. Széchenyi István 
és Seilern Crescence levelezése. 1. köt. 1825-1837. 
Budapest, 2001, Balassi; Gróf Széchenyi István in
telmei Béla fiához. Budapest, 2005, Szent István 
Társulat.

Széchenyi Istvánról nincs modern nagymono
gráfiánk. A legrészletesebb -  s máig használha
tó -  életrajzot Friedreich István (Gróf Széchenyi 
István élete. 1-2. köt. Budapest, 1914-1915, Szent 
István Társulat) írta. Fontos életrajzi adatokat tar
talmaznak a Fontes sorozatban megjelent -  s fen
tebb már idézett -  Széchenyi-munkák előszavai. 
Ezt a hiányt részben pótolja két, a közelmúltban 
megjelent monográfia, Oplatka András -  a német 
nyelvű teljes naplót felhasználó -  életrajza (Széche
nyi István. Budapest, 2005, Osiris), illetve Gergely 
András Széchenyi írói teljesítményét bemutató és 
értékelő munkája (Széchenyi István. 1791-1860.

Pozsony, 2006, Kalligram). A fentiekben idézett 
bibliográfiákban, illetve Oplatka András irodalom- 
jegyzékében az olvasó megtalálja a ma már könyv
tárnyira rúgó Széchenyi-irodalmat. Itt most csak 
a legfontosabb munkákat soroljuk fel: Kovács La
jos: Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó 
éve 1846-1848.1-2. köt. Budapest, 1889, Franklin; 
Grünwald Béla: Az új Magyarország. Gróf Széche
nyi István. Budapest, 1890, Franklin; Zichy Antal: 
Gróf Széchenyi István életrajza. 1-2. köt. Budapest, 
1896-1897, Magyar Történelmi Társulat -  Ráth 
Mór; Gaál Jenő: Gróf Széchenyi István nemzeti poli
tikája. 1-2. köt. Budapest, 1902-1903, Magyar Tu
dományos Akadémia; Berzeviczy Albert: Gróf Szé
chenyi István. Budapest, 1907, Lampel; Komlóssy 
Verena Széchenyi István gróf élete. Budapest, 1911, 
Hornyánszky Viktor; Széchenyi eszmevilága. 1-3. 
köt. Budapest, 1912-1923, Franklin; Gaál Jenő: Az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület alapítója: 
A legnagyobb magyar. Budapest, 1930, Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület; Viszota Gyula: Gróf 
Széchenyi István elmeállapota és halála. Budapest, 
1934, Pallas; Éber Antal: Széchenyi gazdaságpoli
tikája. Budapest, 1940, Franklin; Sárkány József: 
Gróf Széchenyi István élete és eszméi. Budapest, 
1941, Széchenyi Munkaközösség; Csapodi Csaba: 
A legnagyobb magyar. Budapest, 1941, Nemzeti 
Könyvtár; Váradi József: Gróf Széchenyi István éle
te vallomásainak tükrében. In Bagoly Béla szerk.: 
A Széchenyi év. A magyarság hódolása a legna
gyobb magyar születésének százötvenedik évfor
dulóján. Budapest, 1942, Athenaeum, 15-118. p.; 
Németh László: Széchenyi. Vázlat. Budapest, 1942, 
Turul Szövetség -  Bolyai Akadémia; Halász Géza 
szerk.: Széchenyi szellemében. Évkönyv, cikkek, 
tanulmányok. Budapest, 1942, Országos Széche
nyi Szövetség; Ostor József: A döblingi Széche
nyi. 1848-1860. Budapest, 1944, Szeged Városi 
Nyomda és Könyvkiadó; Barta István: Széchenyi 
és a magyar polgári reformmozgalom kibontako
zása. Történelmi Szemle, 1960. 224-240. p.; Spi- 
ra György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848- 
a. Budapest, 1964, Akadémiai Kiadó; Denis Silagi 
[Szilágyi Dénes]: Der Grösste Ungar. Graf Stephan 
Széchenyi. Wien-München, 1967, Herold Verlag; 
George Bárány [Bárány György]: Stephen Széche
nyi and the Awakening of Hungarian Nationalism,
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1791-1841. Princeton, 1968, Princeton Univer
sity Press; Gergely András: Széchenyi eszmerend
szerének kialakulása. Budapest, 1971, Akadémiai 
Kiadó; Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. 
Budapest, 1977, Gondolat; Spira György: Széche
nyi a negyvennyolcas forradalomban. Budapest,
1979, Akadémiaia Kiadó; Schmidt Ádám -  Halm 
Tamás szerk.: Széchenyi-emléknapok. Budapest,
1980, Magyarok Világszövetsége; Kosáry Domo
kos: Széchenyi Döblingben. Budapest, 1981, Mag
vető; Környey István: Széchenyi István lelkialka
ta és elmebetegsége. Orvostörténeti Közlemények, 
1983. 2-4. sz. 9-43. p.; Kecskeméthy Aurél: Gróf 
Széchenyi István utolsó évei és halála. 1849-1860. 
Budapest, 1987, Szépirodalmi Könyvkiadó; Csorba 
László: Széchenyi István. Budapest, 1991, Officina 
Nova; Ács Tibor: Széchenyi katonaévei. Budapest, 
1994, Zrínyi; Lackó Mihály: Széchenyi elájul. Pszi- 
chotörténeti tanulmányok. Budapest, 2001, L’Har- 
mattan; Fónagy Zoltán -  Dobszay Tamás: Széche
nyi és Kossuth. Budapest, 2003, Kossuth.

Kossuth Lajosról (Monok, 1802. szept. 19. -  Tori
no, 1894. márc. 20.) valóban könyvtárnyi irodalom 
született, ennek ellenére műveinek máig nincs ösz- 
szegyűjtött és a modern filológia elvei szerint sajtó 
alá rendezett teljes kiadása, s hiányzik egy alapos 
Kossuth-bibliográfia is, továbbá egy róla szóló tu
dományos nagymonográfia. Önálló bibliográfia 
híján Kosáry Domokos második kiadásban meg
jelent Kossuth-monográfiájának alfabetikus iro
dalomjegyzékét használhatjuk (Irodalom. In uő: 
Kossuth Lajos a reformkorban. 2., bőv. kiad. Bu
dapest, 2002, Osiris, 483-514. p.). Az 1992 utáni 
bibliográfiát Hermann Róbert állította össze (Az 
1992-2006 között megjelent Kossuth-irodalom 
válogatott bibliográfiája. In uő szerk.: Kossuth La
jos, a „magyarok Mózese”. Budapest, 2006, Osiris, 
252-294. p.). Kossuth Lajos Összes Munkái régi 
sorozatát Helfy Ignác és Kossuth Ferenc adták ki 
(1-13. köt. Budapest, 1880-1911, Athenaeum) 
hiányosan és ma már meghaladott filológiai elvek 
alapján, s a Fontes sorozatban újraindult szöveg- 
kiadás sem fejeződött be (Budapest, 1948-1989, 
Akadémiai Kiadó; a sorozat kiadott köteteinek 
bibliográfiai adatait lásd Kosáry: Irodalom. ..I.m. 
498. p.). Az összes művek mellett több válogatás

is készült Kossuth írásaiból, leveleiből (Kossuth 
Lajos: írások és beszédek 1848-1849-ből. Szerk.: 
Katona Tamás. Budapest, 1987, Európa; Pajkossy 
Gábor szerk.: Magyar szabadelvűek. Kossuth La
jos. Budapest, 1998, Új Mandátum Könyvkiadó; 
Hermann Róbert szerk.: Kossuth Lajos és Görgei 
Artúr levelezése 1848-1849. Budapest, 2001, Osi
ris; Pajkossy Gábor szerk.: „Nemzeti újjászületés”. 
Válogatás Kossuth Lajos írásaiból és beszédeiből. 
Budapest, 2002, Új Mandátum Könyvkiadó).

A Kossuth-ikonográfiát egy gyűjteményes kö
tet tartalmazza (Körmöczi Katalin szerk.: „... Lebo
rulok a nemzet nagysága előtt”. A Kossuth-hagya- 
ték. Budapest, 1994, Magyar Nemzeti Múzeum). 
A fontosabb képanyagot E. Csorba Csilla, illet
ve Cs. Lengyel Beatrix gyűjtötték össze (Kossuth 
Lajos életének képei. Budapest, 1994, HG; illetve 
Kossuth Lajos. 1802-2002. Budapest, 2002, Válasz 
Könyvkiadó). Kossuth Lajosról számtalan életrajz 
született, ezek tételes felsorolását a fentiekben idé
zett két bibliográfia tartalmazza. Ezek közül min
denképpen ki kell emelni Kosáry Domokos újon
nan kiadott és kiegészített művét (Kossuth Lajos 
a reformkorban. 2., bőv. kiad. Budapest, 2002, 
Osiris), Koltay-Kastner Jenő (A Kossuth-emigrá- 
ció Olaszországban. Budapest, 1960, Akadémiai 
Kiadó), Barta István (A fiatal Kossuth. Budapest,
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1966, Akadémiai Kiadó), Lackó Mihály (Széche
nyi és Kossuth vitája. Budapest, 1977, Gondolat), 
Szabad György (Kossuth politikai pályája ismert és 
ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Budapest, 
1977, Magyar Helikon; Kossuth irányadása. Buda
pest, 2002, Válasz Könyvkiadó), Deák István (Kos
suth Lajos és a magyarok 1848-49-ben. Budapest, 
1983, Gondolat), Hermann Róbert (Kossuth Lajos 
élete és kora. Budapest, 2002, Pannonica), Endrő- 
dy Gábor (Kossuth Lajos. Budapest, 2002, Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum), Fónagy Zoltán és Dob- 
szay Tamás (Széchenyi és Kossuth. Budapest, 2003, 
Kossuth) monográfiáit, végül pedig néhány fontos 
tanulmánykötetet (I. Tóth Zoltán szerk.: Kossuth 
emlékkönyv. 1-2. köt. Budapest, 1952, Akadémiai 
Kiadó; Hermann Róbert szerk.: Kossuth Lajos, 
a „magyarokMózese”. Budapest, 2006, Osiris).

Választott témánk, a nemzeti-nemzetiségi kér
dés szempontjából a következő munkák érdemel
nek említést: Görög Imre: Kossuth Lajos és báró 
Eötvös József nemzetiségi politikája a szabadság- 
harc után. Történeti Szemle, 1913. 542-575. p.; 
Kávássy Sándor: Kossuth nemzetelmélete. A Sze
gedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közlemé
nyei, 1966.113-130. p.; uő: Kossuth a nemzetiségi 
kérdésről emigrációs irataiban. Eger, 1970, Az Egri 
Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Füzetei; Szabad 
György: Kossuth nemzetiségpolitikai irányadása 
a kiegyezés után. Levéltári Közlemények, 1987.1- 
2. sz. 251-259. p.; Spira György: Kossuth és alkot
mányterve. Debrecen, 1989, Csokonai Kiadó; Spi
ra György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas 
forradalom Magyarországán. Budapest, 1980, Kos
suth; Gergely András: A nemzetiségi kérdés 1848- 
49-ben. In uő: 1848-ban hogy is volt? Tanulmá
nyok Magyarország és Közép-Európa 1848-49-es 
történetéből. Budapest, 2001, Osiris, 446-467. p.; 
Pajkossy Gábor: Az 1862. évi Duna-konföderáci- 
ós tervezet dokumentumai. Századok, 2002.937- 
957. p.; Katus László: Kossuth és a nemzetiségi 
kérdés. In Hermann Róbert szerk.: Kossuth Lajos, 
a „magyarok Mózese”. I. m. 45-74. p.

Dessewffy Aurél gróf (Nagymihály, 1808. júl. 27. 
-  Pest, 1842. febr. 9.) összes műveit Ferenczy József 
egy kötetben kiadta (Gróf Dessewffy Aurél összes 
művei. Budapest, 1887, Méhner Vilmos). A Des-

sewffy Aurélra vonatkozó irodalmat (Csengeri An
tal, Pulszky Ferenc, Deák Farkas, Ferenczy József, 
Asbóth János, Réz Mihály, Vavrinecz Béla, Dénes 
Iván Zoltán, Schlett István, Varga János) kritikai 
megjegyzésekkel és értékelésekkel Dombóvári 
Ádám (Egy alternatíva kibontakozási lehetőség 
nélkül. Dessewffy Aurél politikai önarcképe. In Bé
kés Márton -  Majoros István szerk.: A hagyomány 
politikája. Fejezetek a konzervativizmus történeté
ből. Budapest, 2006, ELTE BTK Történeti Intézet, 
63-93. p.) tekintette át és ismertette. Ezek pon
tos bibliográfiai adatait az olvasók ott megtalálják. 
A korai magyar konzervatívokkal Dénes Iván Zol
tán foglalkozott (Az önrendelkezés érvényessége. 
Budapest, 1988, Magvető; Közüggyé emelt kivált
ságőrzés. A magyar konzervatívok szerepe és érték
világa az 1840-es években. Budapest, 1989, Aka
démiai; Európai mintakövetés -  nemzeti öncélú- 
ság. Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi 
Magyarországon. Budapest, 2001, Űj Mandátum).

Wesselényi Miklós báró (Zsibó, 1796. dec. 30. - 
Pest, 1850. ápr. 21.) életművéről nem készült bib
liográfia, s műveinek (A régi híres ménesek egyike 
megszűnésének okairól. Pest, 1823, Trattner; rep
rint Budapest, 1985, Mezőgazdasági Kiadó; Bal
ítéletekről. Bukarest [Lipcse], 1833, Wigand Ottó; 
reprint: Budapest, 1986, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó; Szózat a magyar és szláv nemzetiség
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ügyében. Lipcse, 1843, Wigand Ottó; 2. kiad. Bu
dapest, 1992, Európa) sincs megbízható gyűjtemé
nyes új kiadása. Rubinyi Mózes Wesselényi napló
jából adott ki részleteket (Báró Wesselényi Miklós, 
„az árvízi hajós” naplója. Budapest, 1938, Egyete
mi Nyomda), s az 1821-22-es naplóból is jelentek 
meg részletek (Wesselényi Miklós báró Utinaplója. 
Cluj-Kolozsvár, 1925, Concordia). Fónagy Zoltán 
a közelmúltban szerkesztett egy válogatott köte
tet (Magyar szabadelvűek. Wesselényi Miklós. Bu
dapest, 1998, Űj Mandátum). A Wesselényi Mik
lósra vonatkozó nem jelentéktelen mennyiségű 
irodalomból Trócsányi Zsolt életrajza {Wesselényi 
Miklós. Budapest, 1965, Akadémiai Kiadó; illetve 
népszerűsítő változata: Wesselényi Miklós és világa. 
Budapest, 1970, Gondolat) emelkedik ki. Emellett 
haszonnal forgathatók a következő munkák: Jakab 
Elek szerk.: B. Wesselényi Miklós hűtlenségi pere. 
1-2. köt. Kolozsvár, 1876, K. Papp Miklós; Kemény 
Zsigmond: A két Wesselényi. Budapest, 1880, Ráth; 
Kardos Samu: Báró Wesselényi Miklós élete és mun
kái. 1-2. köt. Budapest, 1905, Légrády; Asztalos 
Miklós: Wesselényi Miklós, az első nemzetiségi po
litikus. Pécs, 1927, Kari Könyvesbolt; Takács Péter 
szerk.: Előadások és tanulmányok Wesselényi Mik
lósról. Debrecen 1997, és Kövér Árpád szerk.: Wes
selényi Miklós emlékkönyv, 1796-1996. Budapest, 
1997, Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola 
és Szakmunkásképző.

Gróf Teleki László (Pest, 1811. febr. 11. -  Pest, 
1861. máj. 8.) munkásságáról Fejér Judit készített 
bibliográfiát. (A bibliográfia az alább idézett Teleki 
Válogatott munkái 2. kötetében jelent meg. 255- 
279. p.). Horváth Zoltán szintén az alább idézett 
monográfiájában köreadta a Teleki-levelezés ada
tait (1. köt. 479-491. p.). Teleki munkáit Kemény 
G. Gábor (Teleki László válogatott munkái. 1-2. 
köt. Budapest, 1961, Szépirodalmi Könyvkiadó) 
adta ki, egy terjedelmes előszó és egy válogatás 
kíséretében. A Magyar szabadelvűek sorozatában 
Csorba László válogatott Teleki munkáiból (Ma
gyar szabadelvűek. Teleki László. Budapest, 1998, 
Űj Mandátum Könyvkiadó). A nem túlságosan 
nagy mennyiségű Teleki-irodalomból Lengyel Ta
más (Gróf Teleki László. Budapest, 1942, Frank
lin), Horváth Zoltán (Teleki László 1810-1861. 
1-2. köt. Budapest, 1964, Akadémiai Kiadó), Sza
bad György (Miért halt meg Teleki László? Buda
pest, 1985, Helikon) monográfiáit, valamint egy 
Teleki-konferencia anyagát (Praznovszky Mihály 
-  Rozsnyói Ágnes szerk.: Teleki és kora. Salgótar
ján, 1987, Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósá
ga) kell kiemelni.
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Deák Ferenc (Söjtör, 1803. okt. 17. -  Budapest, 
1876. jan. 28.) bibliográfiáját Hernádi László Mi
hály állította össze (Deák Ferenc bibliográfia. Za
laegerszeg, 1976, Klny. a Zalai Gyűjteményből). 
Ezt a bibliográfiát a szerző 1990-ig kiegészítette 
(Bibliográfia 1817-1990. In Körmöczi Katalin: 
„...A mi megmarad, fordítsa jó czélokra”. Deák 
Ferenc hagyatéka. Budapest, 1992, Magyar Nem
zeti Múzeum, 359-425. p.). Fatér Bernadett össze
gyűjtötte a Deák Ferencre vonatkozó zalai sajtó
anyagot (Deák Ferenc a zalai sajtóban. Bibliográ
fia. In Kiss Gábor szerk.: „Használd a jók benned 
vetett bizalmát...” Deák Ferenc tisztelete és emlé
kezete Zala megyében. Zalaegerszeg, 2004, Deák 
Ferenc Megyei Könyvtár, 54-130. p.). Deák össze
gyűjtött műveinek nincs modern kritikai kiadása. 
Beszédeinek, politikai írásainak megismeréséhez 
három jól használható forráshoz fordulhatunk. 
Egy régebbi és viszonylag teljeshez (Kónyi Manó 
szerk.: Deák Ferenc beszédei. 1-6. köt. Budapest, 
1882-1898, Franklin; 2., bőv. kiad.: Budapest, 
1903, Franklin), s két újabb válogatáshoz (Mol
nár András szerk.: Magyar szabadelvűek. Deák Fe

renc. Budapest, 1998, Új Mandátum; Deák Ferenc: 
Válogatott politikai írások és beszédek. 1-2. köt. 
Szerk.: Deák Ágnes -  Molnár András. Budapest, 
2001, Osiris). A Deák-ikonográfiát Molnár And
rás és Körmöczi Katalin gyűjtötte össze („Zalának 
büszkesége". Helyszínek, arcok, események Deák Fe
renc életéből. Zalaegerszeg, 2003, Zala Megyei Le
véltár). Deák levelezését Váczy János, Sándor Pál 
és Katona Csaba adták ki (Deák Ferenc emlékezete. 
2. köt. Levelek 1822-1875. Budapest, 1890, Ráth 
Mór; Deák Ferenc kiadatlan leveleiből. Budapest, 
1992, Magyar Történelmi Társulat; Deák Ferenc or
szággyűlési levelei 1833-1834. Zalaegerszeg, 1997, 
Zala Megyei Levéltár; Száz levél Deák Ferenctől. 
1850-1875. Budapest, 2004, Magyar Országos 
Levéltár). A Deák Ferencre vonatkozó hatalmas 
irodalomból a következő életrajzi, értelmező és 
gyűjteményes munkák és tanulmányok a legfon
tosabbak: Tors Kálmán szerk.: Deák Ferenc emlé
kezete. Budapest, 1876, Deutsch M.-féle Művészeti 
Intézet; Nedeczky István: Deák. A képviseleti alkot
mány megalapítása. Budapest, 1876, Rudnyánsz- 
ky; Áldor Imre: Deák Ferenc élete. Emlékkönyv. Bu
dapest, 1878, Franklin; Ferenczi Zoltán: Deák éle
te. 1-3. köt. Budapest, 1904, Magyar Tudományos 
Akadémia; Eötvös Károly: Deák Ferenc és család
ja. 1-2. köt. Budapest, 1905, Révai Testvérek; Sza
bad György: Deák Ferenc három politikai korsza
ka. Magyar Tudomány, 1976. 11. sz. 675-687. p.; 
Sándor Pál: Az anekdotázó Deák Ferenc. Budapest, 
1986, Magvető; Kovács István: Deák „Adalék”-a és 
a magyar közjog. In Deák Ferenc: Adalék a magyar 
közjoghoz. Budapest, 1987, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó; Takács Péter: Deák Ferenc politikai 
pályája 1849-1865. Budapest, 1991, Akadémiai 
Kiadó; Körmöczi Katalin: „...Ami megmarad, for
dítsa jó czélokra”. Deák Ferenc hagyatéka. Buda
pest, 1992, Magyar Nemzeti Múzeum; Király Béla: 
Deák Ferenc. Budapest, 1993, Akadémiai Kiadó; 
Deák Ferenc, a liberális politikus. A Zalaegersze
gi Liberális Klub konferenciája, 1993. szeptember. 
Budapest, 1994, T-Twins; Sándor Pál: Deák Fe
renc, a történelmi személyiség. Századok, 1993. 
3-34. p.; Szabó András szerk.: Deák Ferenc emlé
kezete. Budapest, 2003, Akadémiai Kiadó; Molnár 
András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a za
lai pályakezdet évei 1803-1833. Budapest, 2003,
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Osiris; Deák Ferenc emlékszám. Rubicon, 2003. 
8. sz; Kiss Gábor szerk.: „Használd a jók benned 
vetett bizalmát..." Deák Ferenc tisztelete és emlé
kezete Zala megyében. Zalaegerszeg, 2004, Deák 
Ferenc Megyei Könyvtár.

Báró Eötvös Józsefről (Buda, 1813. szept. 13. - 
Pest, 1871. febr. 2.) nem készült önálló bibliográfia, 
ennek hiányában a magyar irodalomtörténeti bib
liográfia megfelelő kötetét (2. köt. Budapest, 1975, 
Akadémiai Kiadó, 426-444. p.) használhatjuk. 
Összegyűjtött művei három különböző kiadásban 
(1-14. Budapest, 1886, Ráth Mór; 1-20. Budapest, 
1901-1903, Révai; 1-12. Budapest, 1973-1981, 
Magyar Helikon -  Szépirodalmi Könyvkiadó) 
is megjelentek. Az 1848iki forradalom története 
(1848) és a Müncheni vázlat (1848-1849) című 
Eötvös-műveket Gángó Gábor rendezte sajtó alá 
(Budapest, 1993, Argumentum). A Magyar sza
badelvűek sorozatban az Eötvös-kötetet Veliky Já
nos állította össze (Magyar szabadelvűek. Eötvös 
József. Budapest, 1998, Űj Mandátum), a könyv vá
logatást ad Eötvös legfontosabb politikai írásai
ból, illetve a róla szóló irodalomból. Az Eötvös- 
filológia is jelentősnek mondható, hiszen életéről 
és életművéről több monográfia is született (Fe- 
renczi Zoltán; Báró Eötvös József. 1813-1871. Bu
dapest, 1903, Magyar Történelmi Társulat; Voino- 
vich Géza: B. Eötvös József. Budapest, 1904, Révai; 
Bodnár Zsigmondi Eötvös és Kemény. Budapest, 
1905, Eggenberger; Sőtér István: Eötvös József. 2., 
átd. kiad. Budapest, 1967, Akadémiai Kiadó; Bé- 
nyei Miklós: Eötvös József olvasmányai. Budapest, 
1972, Akadémiai Kiadó; Ábránd és valóság. Tanul
mányok Eötvös Józsefről. Budapest, 1973, Szépiro
dalmi Könyvkiadó; Fábián Ernő: Az ember szabad 
lehet. Eötvös József eszmevilága. Kolozsvár-Napo- 
ca, 1980, Dacia; Schlett István: Eötvös József. Buda
pest, 1987, Gondolat; Bényei Miklós: Eötvös József 
könyvei és eszméi. Debrecen, 1996, Csokonai Ki
adó; Gángó Gábor: Eötvös József az emigrációban. 
Debrecen, 1999, Kossuth Egyetemi Kiadó; Bődy 
Pál: Eötvös József. Budapest, 2004, Eötvös József 
Könyvkiadó; Taxner-Tóth Ernő: (Köz)vélemény- 
formálás Eötvös regényeiben. Debrecen, 2005, Cso
konai Kiadó; Gángó Gábor: Eötvös József uralkodó 
eszméi. Kontextus és kritika. Budapest, 2006, Argu

mentum). Választott témánk -  politikai és nem
zetiségpolitikai nézetei -  szempontjából is gazdag 
az Eötvös-irodalom: Trefort Ágoston: Eötvös Jó
zsef A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása 
az álladalomra című munkájáról. Budapest, 1883, 
Magyar Tudományos Akadémia; Jászi Oszkár: Eöt
vös állambölcselete és politikája. In Báró Eötvös 
József életmunkája. Budapest, 1913, Politzer Zsig
mondi Báró Berzeviczy Albert: Báró Eötvös József 
és a nemzetiségi kérdés. Budapesti Szemle, 158. 
köt. 1914. 321-329. p.; Bihari Károly: Báró Eöt
vös József politikája. Budapest, 1916, Magyar Tu
dományos Akadémia; Szabad György: Eötvös Jó
zsef a politika útjain. Századok, 1971.658-669. p.; 
Schlett István: Eötvös birkózása a nemzeti démon
nal. In uő: Az opportunizmus dicsérete. Budapest, 
1990,186-203. p.; Deák Ágnes: „A magyar nem
zet jövője cultura kérdése”. Eötvös József nemze
tiségpolitikai koncepciója. Aetas, 1990.1-2. sz. 7- 
28. p.; Galántai József: Nemzet és kisebbség Eötvös 
József életművében. Budapest, 1995, Korona Kiadó; 
Bódi Csaba: Nemzetfelfogás a magyar politikai 
gondolkodásban. In Kiss Károly és Lovas Krisztina 
szerk.: Történelem és nemzet. Tanulmánykötet Ga
lántai József professzor tiszteletére. Budapest, 1996, 
ELTE Eötvös Kiadó, 1-24. p.; Pásztor Éva: Eötvös 
József és a nemzeteszme. Uo. 25-43. p.; Benedek
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Edina: Eötvös József és az 1868-as nemzetiségi tör
vény. Uo. 45-83. p.; Lovas Krisztina: Eötvös József 
és a megyei nemesség összeütközése a nemzetisé
gi törvény előkészítésekor. Uo. 85-113. p.; Gángó 
Gábor: „.. .mód nyújtassék neki gyermekei neve
lésére, kiművelésére”. Az 1868. évi törvény korunk 
nemzetiségpolitikájának tükrében. Új Horizont, 
2004. l.sz. 79-88. p.

Báró Kemény Zsigmondra (Alvinc, 1814. jún. 12. 
-  Pusztakamarás, 1875. dec. 22.) vonatkozó iroda
lom a magyar irodalomtörténeti bibliográfia 4. kö
tetében található (Budapest, 1997, Akadémiai Ki
adó -  Argumentum, 109-122. p.). Kemény művei
nek kiadása -  sajnálatosan -  megakadt (Kemény 
Zsigmond Művei. Budapest, 1967-1983, Szépiro
dalmi Könyvkiadó), ugyanis publicisztikai írásai
nak csak az elő kötete jelent meg (Korkívánatok. 
Publicisztikai írások 1837-1846), így a választott 
témánk szempontjából fontos 1849 utáni Kemény
publicisztikáról még nincs átfogó képünk. Kemény 
Zsigmond levelezését Pintér Borbála gyűjtötte ösz- 
sze és adta ki (Kemény Zsigmond levelezése. Buda
pest, 2007, Balassi); A terjedelmes Kemény-iro
dalomból a következő munkákat kell kiemelni: 
Beksics Gusztáv: Kemény Zsigmond, a forradalom 
s a kiegyezés. Budapest, 1883, Athenaeum; Bodnár 
Zsigmond: Eötvös és Kemény. Budapest, 1905, Eg- 
genberger; Pais Dezső: Báró Kemény Zsigmond és 
az irodalmi élet. Budapest, 1911, Athenaeum; Papp 
Ferenc: Báró Kemény Zsigmond. 1-2. köt. Buda
pest, 1922-1923, Magyar Tudományos Akadémia; 
Martinkó András: Báró Kemény Zsigmond pálya
fordulata. Pécs, 1937, Kultúra; Kosáry Domokos: 
Kemény és Széchenyi 1849 után. Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1963.149-170. p.; Barla Gyula: Ke
mény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt. Budapest, 
1970, Akadémiai Kiadó; Nagy Miklós: Kemény 
Zsigmond. Budapest, 1972, Gondolat; Veress Dá
niel: Szerettem a sötétet és szélzúgást. Kemény Zsig
mond élete és műve. Kolozsvár-Napoca, 1977, Da
cia; Barta János: A pálya ívei. Kemény Zsigmond 
két regényéről. Budapest, 1985, Akadémiai Kiadó; 
Gyapay László: Kemény Zsigmond társadalom
szemlélete. Irodalomtörténeti Közlemények, 1989. 
223-231. p.; Szeged-Maszák Mihály: Kemény Zsig
mond. Budapest, 1989, Szépirodalmi Könyvkiadó

(különösen a kötetben szereplő Az értekező művek 
eszmetörténeti s irodalmi vonatkozásai című tanul
mány); Uő: Az újraértelmezés kényszere. Kemény 
Zsigmond két röpirata a forradalomról. Irodalom
történet, 2000.3-14. p.; Fehér M. István: Forrada
lom és rendszerváltás. Kemény Zsigmond két po
litikai röpirata mai szemmel. Valóság, 2000. 7. sz. 
15-30. p.; Filep Tamás Gusztáv: A kultúra tehén
himlője. Kemény Zsigmond a nemzetiségi kérdés
ről. Pro Minoritáié, 2005. 4. sz. 117-152. p.

Vajda János (Pest, 1827. máj. 7. -  Budapest, 1897. 
jan. 17.) bibliográfiáját a magyar irodalomtörténe
ti bibliográfia megfelelő kötete (4. köt. Budapest, 
1997, Akadémiai Kiadó -  Argumentum Kiadó, 
514-534. p.) tartalmazza. Röpiratai és publicisz
tikai írásai összegyűjtött műveinek megfelelő kö
teteiben (Vajda János Összes Művei. 6. köt. Politi
kai röpiratok. Budapest, 1970, Akadémiai Kiadó, 
illetve 7. köt. Publicisztikai írások. 1. köt. Budapest, 
1979, Akadémiai Kiadó) találhatók. A sorozat pub
licisztikai köteteinek megjelentetése -  sajnálato
san -  1979 óta késik. Vajda munkánk szempont
jából fontos írása (Magyarság és nemzeti önérzet. 
Kóros áramok. Budapest, 1896, Singer és Wolfner) 
önállóan jelent meg. A terjedelmes Vajda iroda
lomból a következő monográfiákat kell kiemelni:
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vábbá több életrajzot és életpálya-bemutatást is 
írt róla (Mocsáry Lajos. Tanulmány. In uő szerk.: 
Mocsáry Lajos válogatott... I. m. 7-114. p.;Mocsá- 
ry Lajos és a nemzetiségek. Kandidátusi értekezés 
tézisei. Budapest, 1960, Tudományos Minősítő Bi
zottság; Mocsáry Lajos a népek barátságáért. Bu
karest, 1972, Politikai Könyvkiadó; Mocsáry Lajos. 
Életút és pályakép. Budapest, 1977, TIT Történel
mi Választmánya), s ugyancsak ő állította ösz- 
sze a Mocsáry-bibliográfiát (Bibliográfia. In Tóth 
Ede szerk.: Mocsáry Lajos emlékkönyv 1826-1976. 
Születésének 150. évfordulójára. Budapest, 1979, 
Tankönyvkiadó, 423-439. p.). Mocsáry fontosabb 
munkái a következők: A magyar társasélet. Pest, 
1855, Müller Emil; Nemzetiség. Pest, 1858, Ráth 
Mór; Program a nemzetiség és a nemzetiségek tár
gyában. Pest, I860, Ráth Mór; A kérdések kérdése. 
Pest, 1866, Ráth Mór; Egy baloldali program. Pest, 
1869, Osterlamm; A reformpárt. Pest, 1872, Légrá- 
dy Testvérek; A közművelődési egyletek és a nem
zetiségi kérdés. Budapest 1886, Pallas; Néhány szóPalágyi Lajos: Vajda János emlékezete. Budapest, 

1897, Markovits és Garai; Rubinyi Mózes: Vajda 
János. Budapest, 1922, Ethika Tudományterjesztő 
és Könyvkiadó Rt; Bóka László: Vajda János. Buda
pest, 1941, Franklin; Széles Klára: Vajda János. Bu
dapest, 1982, Gondolat; Vajda Jánosné Bartos Ro
salia: Emlékirataim. Egy sokat emlegetett házasság 
meztelen igazságai Budapest, 1983, Szépirodalmi 
Könyvkiadó; Komlós Aladár: Vajda János. Mono
gráfia. 2. kiad. Budapest, 1984, Magvető; Bakonyi 
István szerk.: Egyenes csillagok. Tanulmányok Vaj
da Jánosról és Jankovich Ferencről. Székesfehérvár, 
1999, Kodolányi János Főiskola.

Mocsáry Lajos (Kurtány, 1826. okt. 26. -  Andor
nak, 1916. jan. 7.) életműve Tóth Edének és Ke
mény G. Gábornak köszönhetően viszonylag fel
dolgozottnak tekinthető. Tóth Ede ugyanis tudo
mányos monográfiát írt Mocsáry pályakezdéséről 
(Mocsáry Lajos élete és politikai pályakezdete. 
1826-1874. Budapest, 1967, Akadémiai Kiadó), 
s részleteket közölt egy elveszettnek hitt röpirat- 
ból (Mocsáry Lajos elveszettnek tartott röpirata: 
„Akiegyenlítés”. Századok, 1982. 760-792. p.), 
Kemény G. Gábor pedig összeállított egy vaskos 
kötetet írásaiból (Mocsáry Lajos válogatott írásai. 
Budapest, 1958, Magyar Történelmi Társulat), to- M
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a nemzetiségi kérdésről. Budapest, 1886, Singer és 
Wolfner; A régi magyar nemes. Észrevételek Grün- 
wald Béla „A régi Magyarország” című munkájá
ra. Budapest, 1889, Franklin; A Függetlenségi Párt. 
Budapest, 1890, Pallas; Az állami közigazgatás. 
Budapest, 1890, Singer és Wolfner; A közösügyi 
rendszer zárszámadása. Budapest, 1902, Franklin; 
A válság. Vezényszó-politika. Nemzetiségi kérdés. 
Eger, 1905, Érseki Könyvnyomda; A Függetlenségi 
Párt. Budapest, 1906, Rényi Károly. A Mocsáryról 
szóló hatalmas irodalmat Kemény G. Gábor fen
tiekben idézett bibliográfiája tartalmazza (1856- 
tól 1976-ig). Ezek közül, illetve az 1976 utáni iro
dalomból a következő munkák a legfontosabbak: 
Erődi Dániel: Észrevételek Mocsáry Lajos röpiratá- 
ra. Néhány szó a nemzetiségi kérdésről. Nagy-Ki- 
kinda, 1886, Hungária Könyvnyomda; Jászi Osz
kár: Mocsáry szózata. Huszadik Század, 1906. 2. 
köt. 342-343. p.; Szepessy Orbán: Emlékbeszéd 
Mocsáry Lajos centenáriuma alkalmából. Miskolc, 
1927, Magyar Jövő; Gogolák Lajos: Mocsáry Lajos 
és a nemzetiségi kérdés. Budapest, 1943, Franklin; 
Kosáry Domokos: Mocsáry Lajos. Valóság, 1947. 
1. sz. 50-57. p.; Kemény G. Gábor: Mocsáry La
jos dilemmája. Új Aurora, 1983. 2. sz. 60-64. p.; 
Denke Gergely: Mocsáry lajos emlékezete. Honis
meret, 2001.6. sz. 12-17. p.; Deák Ágnes: Útkere
sés és hagyományőrzés. Vita a nemzeti eszméről 
az 1850-es évek második felében. Acta Historica, 
2002. 37-57. p.

A nemzetállam koncepciójának kidolgozója Kuncz 
Ignác (Réde, 1841. júl. 31. -  Kolozsvár, 1903. jan. 
25.) volt. Kuncz e témakörbe vágó fontosabb mun
kái a következők: Az államélet főbb mozzanatai, te
kintettel a magyar közjogra. Pécs, 1870, Schön Ja
kab; A demokratia eszméje és szervezete. Budapest, 
1885, Magyar Tudományos Akadémia; A nemzetál
lam tankönyve. Pozsony, 1888, Heckenast Gusztáv 
(3., bőv. kiad. Kolozsvár, 1902, Stein János); Álla
mi önkormányzat. Budapest, 1896, Magyar Tudo
mányos Akadémia. Kuncz Ignác tevékenységéről 
komoly tanulmány nem született, életéről csak né
hány nekrológot olvashatunk (Somló Bódog: Hu
szadik Század, 1903.1. köt. 236-238. p.; Jászi Osz
kár: Jogállam, 1903. 182-184. p.; Kmety Károly: 
Jogtudományi Közlöny, 1903.42. p.).

Beksics Gusztávról, a dualizmus egyik legnagyobb 
hatású publicistájáról (Gamás, 1847. febr. 9. -  Bu
dapest, 1906. máj. 7.) Müller Rolf állított össze egy 
bibliográfiát (In uő szerk.: Magyar pantheon. Bek
sics Gusztáv. Budapest, 2005, Új Mandátum, 229- 
234. p.). Ez a bibliográfia azonban nem tartalmaz
za Beksics folyóiratokban és napilapokban meg
jelent cikkeit. Beksicsről részletes életrajz nem áll 
rendelkezésre. Ezt csak részben pótolják a korabe
li, illetve az újabban megjelent tanulmányok (Kal
már Antal: Beksics Gusztáv történet- és közjogírása. 
Kritikai tanulmányok. Budapest, 1902, Révai; 2. 
kiad.: Budapest, 1903, Révai és Salamon; Margitay 
Dezső [Revisch]: A gentry marad! Válasz Censor 
Társadalmunk és nemzeti hivatásunk c. röpiratá- 
ra. Budapest, 1885, Aigner; Pikéthy Károly: Bek
sics Gusztáv a szabadelvű magyar nemzeti gondolat 
publicistája. Kolozsvár, 1944, Ferenc József Tudo
mányegyetem Történeti Intézete; L. Nagy Zsuzsa: 
A „nemzeti állam” eszméje Beksics Gusztávnál. 
Századok, 1963. 1242-1278. p.; Szabó A. Ferenc: 
Népesedés, Telepítés a századfordulón. Beksics 
Gusztáv nézetei. Századok, 1992. 227-258. p.; Es
tók János: A negatív konzervativizmuskép dualiz
muskori gyökerei. Valóság, 1995. 7. sz. 56-68. p.; 
Müller Rolf: Bevezetés. In Magyar pantheon. Bek
sics Gusztáv. ..I.m. 7-39. p..). Beksics egyike volt 
a legtermékenyebb szerzőknek, 1880-tól szinte 
minden évre jutott egy két megjelent kötet: Az
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egyéni szabadság Európában és Magyarországon. 
Budapest, 1879, Pesti Könyvnyomda; Gladstone és 
a keleti válság. Tanulmány az angol külpolitika vál
tozásának okairól. Budapest, 1880, Franklin; A 12 
éven aluli életkor és büntetőjogi beszámítás. Buda
pest, 1881, Magyar Jogászegylet; A szabadság or
szága. Rajz az angol társadalmi életből. Budapest, 
1881, Aigner; A democratia Magyarországon. Bu
dapest, 1881, Rudnyánszky; A magyar doctrinai- 
rek. Csengery Antal, B. Eötvös József, B. Kemény 
Zsigmond, Szalay László, Trefort Ágoston. Buda
pest, 1882, Rudnyánszky; Kemény Zsigmond, a for
radalom s a kiegyezés. Budapest, 1883, Athenaeum 
(2., jav. és bőv. kiad.: Budapest, 1883, Athenaeum); 
Magyarosodás és magyarosítás. Különös tekintet
tel városainkra. Budapest, 1883, Athenaeum; [Ti- 
moleon]: Legújabb politikai divat. Budapest, 1884, 
Zilahy Sámuel; [Censor]: Társadalmunk és nem
zeti hivatásunk. Budapest, 1884, Zilahy Sámuel; 
[Memor]: Tíz esztendő. 1875-1885. Budapest, 
Athenaeum; Magyar érdek Erdélyben. Cikksoro
zat a Székely Nemzetből. Sepsiszentgyörgy, 1885, 
Jókai Nyomda; [Atticus]: Új korszak és politikai 
programja. Budapest, 1889, Athenaeum; Közigaz
gatásunk reformja és nemzeti politikánk. Budapest, 
1891, Grill; A dualizmus története, közjogi értelme 
és nemzeti törekvéseink. Budapest, 1892, Athenae
um; [Severus]: A magyar nemzet függetlensége az

állami és az egyházi (külső) kormányzatban, kü
lönös tekintettel a magyar király apostoli jogaira és 
a kath. autonómiára. Budapest, 1893, Athenaeum; 
A kötelező polgári házasság és az ultramontán re
akció. Válasz Schlauch Lőrincz emlékiratára. Buda
pest, 1893, Athenaeum; A román kérdés és a fajok 
harca Európában és Magyarországon. Budapest, 
1895, Athenaeum; A dualisztikus monarchia. Sep
siszentgyörgy, 1896, Jókai Nyomda; A nemzeti po
litika programja Erdélyben és a Székelyföldön. Bu
dapest, 1896, Athenaeum; A magyar faj terjeszke
dése és nemzeti konszolidációnk, különös tekintettel 
a mezőgazdaságra, birtokviszonyokra és a népese
désre. Budapest, 1896, Athenaeum; Márki Sán
dor -  Beksics Gusztáv: A modern Magyarország 
1848-1896. Budapest, 1898, Athenaeum; A ma
gyar politika új alapjai kapcsolatban a magyar faj 
terjeszkedő képességével és a földbirtokviszonyok
kal. Budapest, 1899, Athenaeum; [Spectator]: Mi 
lesz azután? Budapest, 1899, Feldmann Nyomda; 
Magyarország jövője az újabb nemzeti elhelyezke
désalapján. Budapest, 1900, Athenaeum; Nemzeti 
akczió. Budapest, 1902, Athenaeum; Közjogunk és 
nemzeti törekvésünk. Budapest, 1903, Athenaeum; 
Ködös problémák. Regényes kép. Tanulmányok. Bu
dapest, 1904, Franklin; Mátyás király birodalma 
és Magyarország jövője. Budapest, 1905, Frank
lin; A szabadelvű párt története. Budapest, 1907, 
Budapesti Hírlap.

Rákosi Jenő (Acsád, 1842. nov. 12. -  Budapest, 
1929. febr. 8.) bibliográfiáját Galamb Sándor (Iro
dalomtörténet, 1921. 12-32. p.) állította össze, il
letve a rá vonatkozó újabb irodalom megtalálható 
a Tódor Ildikó szerkesztette magyar irodalomtör
téneti bibliográfia megfelelő kötetében (Budapest, 
1997, Akadémiai Kiadó -  Argumentum Kiadó, 
314-329. p.). Rákosi szépirodalmi műveinek fel
sorolását is itt találja az olvasó. A bennünket kö
zelebbről érdeklő publicisztikai munkássága ma 
még jórészt feltáratlan. Publicisztikai és önéletraj
zi munkáiból csak válogatások jelentek meg (Rá
kosi Jenő művei. Emlékezések. 1-3. köt. Budapest, 
1927, Franklin; Rákosi Jenő művei. Tárcák, cikkek. 
10-12. köt. Budapest, 1927, Franklin; A magyarsá
gért. Budapest, 1914, Élet; Tiszavirág. Cikkek, leve
lek, beszédek. 1-2. köt. Budapest, 1920, Budapesti
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Hírlap; Alakok a múlt ködében. Budapest, 1929, 
Athenaeum). Modern életrajz híján egy gyűjtemé
nyes kötethez (Sülé Antal szerk.: Rákosi Jenő élete 
és müvei. Budapest, 1930, Fővárosi Könyvkiadó), 
illetve néhány részmonográfiához fordulhatunk 
segítségért (Papp Ferenc: Rákosi Jenő, a hírlapíró. 
Budapest, 1924, Franklin; Sikabonyi Antal: Rákosi 
Jenő a publicista. Budapest, 1930, Gergely; Schiller 
József: Rákosi Jenő. Egy magántitkár feljegyzései. 
Budapest, 1933, Káldor).

Bartha Miklós (Rugonfalva, 1848. nov. 14. -  Bu
dapest, 1905. okt. 19.) válogatott bibliográfiáját 
Kemény Gábor állította össze (Bartha Miklós és 
a nemzetiségek. Pécs, 1943, Pécsi Irodalmi és Könyv
nyomdái Részvénytársaság, 109-11. p.). Munkáit 
Samassa János gyűjtötte össze és adta ki (Bartha 
Miklós összegyűjtött munkái. 1-6. köt. Budapest, 
1908-1913, Benkő Gyula). A sorozat a háború mi
att megszakadt, így az 1900 utáni publicisztikájából 
csak a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó írások je
lentek meg. Bartha életrajza is ennek a könyvsoro
zatnak az első kötetében olvasható Sebesi Samu 
tollából (Bartha Miklós élete és működése. 1. köt. 
11-99. p.). Legismertebb műve, A Kazár földön 
a rendszerváltozás után is megjelent (Budapest, 
1996, Magyar Fórum).

Grünwald Béla (Szentantal, 1839. dec. 2. -  Cour- 
bevois, 1891. máj. 4.) műveiről nem készült bibliog
ráfia, publicisztikája ma még nincs összegyűjtve. 
Grünwald nyomtatásban megjelent művei a kö
vetkezők: Közigazgatásunk és a magyar nemzeti
ség. Budapest, 1874, Ráth Mór (2. kiad.: Budapest, 
1876, Ráth Mór); Közigazgatásunk és a szabadság. 
Budapest, 1876, Ráth Mór; A Felvidék. Politikai 
tanulmány. Budapest, 1878, Ráth Mór; A törvény- 
hatósági közigazgatás kézikönyve. 1-3. köt. Buda
pest, 1880, Állami Nyomda (3., bőv. és jav. kiad.: 
Budapest, 1889, Franklin); Ráth Mór; Kossuth és 
a megye. Válasz Kossuth Lajosnak. Budapest, 1885, 
Ráth Mór; A régi Magyarország. 1711-1825. Bu
dapest, 1888, Franklin (3. kiad.: Budapest, 1910, 
Franklin; új kiad.: Budapest, 2001, Osiris); Az új 
Magyarország. Gróf Széchenyi István. Budapest, 
1890, Franklin; Zólyom megye. Budapest, 1891, 
Magyar Tudományos Akadémia. Bár Grünwald 
Béláról nincs életrajzunk, életéről és életművéről 
mégis jelentős számú tanulmány íródott, s ezek
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között modern szemléletűek (Baka András, Lackó 
Mihály, Pók Attila, Radó Péter) is vannak: Mudron 
Mihály: A Felvidék. Felelet Grünwald Béla hason
nevű tanulmányára. 2., jav. kiad. Pozsony, 1875, 
Stampfel Károly; Concha Győző: Néhány szó Grün- 
wald Béla „Közigazgatásunk és a szabadság” című 
röpiratához. Budapest-Kolozsvár, 1876, Tettey 
Nándor -  Demjén Imre; Zichy Antal: Psychiatria 
és politika. Grünwald Béla Széchenyije alkalmá
ból. Budapest, 1890, Magyar Tudományos Aka
démia; Láng Lajos: Emlékbeszéd Grünwald Béla 
levelező tagról. Budapest, 1895, Magyar Tudomá
nyos Akadémia; Pethő Sándor: Grünwald Béla. In 
uő: Politikai arcképek. Az új Magyarország vezér- 
egyéniségei. Budapest, 1911, Élet, 33-40. p.; Havas 
Miksa: Grünwald Béla és a legújabb Magyarország. 
Budapest, 1931, Cobden Szövetség; Horánszky 
Lajos: Grünwald Béla tragédiája. Budapest, 1940, 
Franklin; Radó Péter: Nemzettudat és közigazgatás 
összefüggése Grünwald Béla publicisztikájában. 
Jogtudományi Közlöny, 1982. 728-735. p.; Baka 
András: A magyar nemzetállamiság teoretikusai 
(Grünwald Béla, Concha Győző, Beksics Gusztáv). 
Állam- és Jogtudomány, 1985. 327-358. p.; Lac
kó Mihály: Grünwald Béla: Az új Magyarország. 
Történelmi Szemle, 1985. 289-318. p.; uő: Halál 
Párizsban. Grünwald Béla történész művei és be
tegségei. Budapest, 1986, Magvető; uő: „Újból divat

lett a Széchenyi-póz”. Grünwald Béla Széchenyi ér
telmezése. Magyar Tudomány, 1991. 911-915. p.; 
Pók Attila: Utószó. In Grünwald Béla: A régi Ma
gyarország. 1711-1825. Budapest, 2001, Osiris, 
415-443. p.

Gróf Tisza Istvánról (Pest, 1861. ápr. 22. -  Buda
pest, 1918. okt. 31.) nem készült bibliográfia. Éle
tében megjelent fő művei a következők: Magyar 
agrárpolitika. A mezőgazdasági termények árha
nyatlásának okai és orvosszerei. Budapest, 1897, 
Athenaeum; A szocializmus és az egyház. Tisza 
István gróf beszéde a Protestáns Irodalmi Társaság 
1903. évi közgyűlésén. Budapest, 1903, Homyánsz- 
ky; Küzdelem a parlamentarizmusért. Tisza István 
beszédei. Budapest, 1904, Athenaeum; A helyzet
ről. Budapest, 1906, Az Újság; Nemzeti politika. 
Gróf Tisza Istvánnak 1910 telén elmondott beszédei. 
Budapest, 1910, Athenaeum; Sadowától Sedanig. 
Budapest, 1912, Magyar Tudományos Akadémia; 
Tisza István - Réz Mihály -  Méhely Kálmán: Vá
lasztójog. Tanulmányok. Budapest, 1913, Magyar 
Figyelő. Tisza István munkáit a két világháború 
között gyűjteményes kötetekben tették hozzáfér
hetővé (Gróf Tisza István összes munkái. 1-6. köt. 
Budapest, 1923-1937, Franklin; Gróf Tisza István 
képviselőházi beszédei. 1-4. köt. Budapest, 1930— 
1937, Magyar Tudományos Akadémia). Tisza mű-
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veiből Tőkéczki László egy válogatott kötetet is ki
adott (Tisza István: Válogatott politikai írások és 
beszédek. Budapest, 2003, Osiris). A Tiszára vonat
kozó irodalomból külön is ki kell emelni Horánsz- 
ky Lajos (Tisza István és kora. 1-2. köt. 2. kiad.: 
Budapest, 1994, Teliér), Pölöskei Ferenc (Tisza Ist
ván. Budapest, 1985, Gondolat; István Tisza. Ein 
ungarischer Staatsmann in Krisenzeiten. Budapest, 
1994, Akadémiai), Vermes Gábor (Tisza István. 
Budapest, 1994, Századvég; 2. kiad.: 2001, Osiris), 
és Tőkéczki László (Tisza István eszmei, politikai 
arca. Budapest, 2000, Kairosz) monográfiáit. Ezen 
művek mellett jelentős számú írás született Tisza 
István politikai tevékenységéről: Beöthy Zsolt: Ti
sza István. Budapest, 1920, Lampel; Herczeg Fe
renc: Két arckép. Tisza István - Károlyi Mihály. 
Budapest, 1920, Singer és Wolfner; Szász Károly: 
Tisza István. Élet- és jellemrajzi vázlat. Budapest, 
1920, Athenaeum; Tisza István emléke. A Kisfalu
dy Társaságban tartott előadások. Budapest, 1921, 
Athenaeum; Balogh Jenő: Gróf Tisza István emléke
zete. Budapest, 1921, Franklin; Klein Ödön: Tiszá
tól -  Tiszáig. Visszaemlékezések és adalékok. Buda
pest, 1922, Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Űjságvál- 
lalata; Fényes László védőbeszéde a Tisza-perben. 
A forradalom okai és a Tisza-bűnper vádja. Buda
pest, 1922, Löblovitz; Tisza-évkönyv. 1-6. köt. Bu
dapest, 1922-1929, Athenaeum -  Budapesti Hír
lap; Gróf Czernin Ottokár: Emlékeim Tisza István 
grófról. Budapest, 1925, Enciklopédia; Hegedűs 
Lóránt: Gróf Tisza István a világtörténelemben. In 
uő: A halhatatlanok útja. Budapest, 1926, Singer és 
Wolfner, 65-114. p.; Tisza-emlékkönyv. Gróf Tisza 
István halálának tizedik évfordulójára. Debrecen, 
1928, Debrecen Szabad Királyi Város -  Tiszántúli 
Református Egyházkerület; Albrecht Ferenc: For
rástanulmányok gróf Tisza István román nemzeti
ségipolitikájához. Lugos, 1933, Husvéth és Hoffer 
Könyvnyomdája; Donáth Regina: A Tisza István 
elleni 1912. évi merénylet a hírlapirodalom tük
rében. Kútfőkritikai tanulmány. Budapest, 1935, 
Róna Ferenc Nyomda; Gustav Erényi: Graf Stefan 
Tisza. Ein Staatsmann und Märtyrer. Wien, 1935, 
E. R Tal; Hegedűs Lóránt: Két Andrássy és két Ti
sza. Budapest, 1937, Athenaeum; Hegedűs Lóránt: 
Ady és Tisza. Budapest, 1940, Nyugat; Szász Zol
tán: A Tisza-féle magyar-román „paktumtárgya

lások” feltételrendszere (1910-1914). Történelmi 
Szemle, 1984. 182-191. p.; Sz. Pölöskei Ferenc: 
A rejtélyes Tisza-gyilkosság. Budapest, 1988, He
likon; Kiss Endre: Ami látható, és ami láthatat
lan. Tisza István politikai világképe és a redukált 
liberalizmus. Valóság, 1991. 1. sz. 50-63. p.; Tő
kéczki László: Magyar Figyelő (1911-1918) esz
méi. Történelmi Szemle, 1994.3-4. sz. 239-281. p.; 
Hegedűs András: Gróf Tisza István miniszterelnök 
levelei Csernoch János hercegprímás magánlevél- 
tárában. Fons, 1998. 3. sz. 377-395. p.; Tőkécz
ki László: A református Tisza István. Protestáns 
Szemle, 1999. 4. sz. 260-270. p.; Tisza István em
lékszám. Történeti Tanulmányok, 2002.

Istóczy Győző (Gyöngyösszentkereszt, 1842. nov. 
7. -  Budapest, 1915. jan. 7.) válogatott bibliográ
fiáját Bosnyák Zoltán állította össze (Istóczy Győ
ző munkái. In uő: Istóczy Győző élete és küzdelmei. 
Budapest, 1940, Könyv- és Lapkiadó Részvénytár
saság, 84. p.). Istóczy fő művei a következők: Istó
czy Győző országgyűlési beszédei, indítványai és 
törvényjavaslatai. 1872-1896. Budapest, 1904, 
Buschmann F. Könyvnyomdája; A Magyar Anti
szemita Párt megsemmisítése s ennek következmé-
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nyei. Budapest, 1906. Buschmann F. Könyvnyom
dája (2., bőv. kiad. 1906.); A magyar nemzetet meg
illető hely az európai népcsaládban. Népismei és 
nyelvészeti tanulmány. Budapest, 1908, Busch
mann F. Könyvnyomdája; Emlékiratfélék és egye
bek. Budapest, 1911, Buschmann F. Könyvnyom
dája; Istóczy Győző öt országgyűlési beszéde a zsi
dókérdésről. Budapest, 1942, Magyar Tudományos 
Fajvédő Egyesület. Istóczyra és az Antiszemita 
Pártra vonatkozó irodalom jelentős mennyiségű: 
Adolph August [Bierbrunner Gusztáv]: Istóczy und 
die Juden. Budapest, 1876, Grill; Istóczy und Óno- 
dy. Budapest, 1882, Marcus Neuer; Petrássevich 
Géza: A magyar Cassandra. Alkotmány, 1904. aug. 
25.1-2. p.; Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző élete és 
küzdelmei. Budapest, 1940, Könyv- és Lapkiadó 
Részvénytársaság; Bosnyák Zoltán: Istóczy Győző. 
In uő: A magyar fajvédelem úttörői. Budapest, 
1942, Stádium, 29-62. p.; Kubinszky Judit: Politi
kai antiszemitizmus Magyarországon. 1875-1890. 
Budapest, 1976, Kossuth; Bodó Judit: Egy antisze
mita politikai pályafutása. Istóczy Győző közéleti 
szereplése. Vasi Szemle, 1987. 4. sz. 558-562. p.; 
Handler, Andrew: An Early Blueprint for Zionism. 
Győző Istóczy’s Political Antisemitism. Boulder, 
1989, East European Monographs; Bognár József: 
A magyar Kasszandra. 150 éve született Istóczy 
Győző. Hunnia, 36. sz. 1992. 34-35. p.; Szőcs Zol
tán: Sírkerti történelem. Nyolcvan éve halt meg dr. 
Istóczy Győző. Havi Magyar Fórum, 1995. 1. sz. 
64-68. p.; Horváth Lajos: A zsidó állam megte
remtéséről a magyar országgyűlésben 1878-ban. 
Havi Magyar Fórum, 1997.12. sz. 32-35. p.; Wel
ker Árpád: A baltavári ügy. Egy pályakezdő anti
szemita politikus, Istóczy Győző kulcsélménye. 
Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 
1998. 4. sz. 44-64. p.

Gróf Zichy Nándor (Pozsony, 1829. nov. 17. -  
Adony, 1911. dec. 24.) bibliográfiáját Csapodi 
Csaba állította össze (Jegyzetek. In uő: Gróf Zi
chy Nándor élete és politikája 1828-1911. Buda
pest, 1993, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia 
Munkaközössége, 143-152. p.). Zichy mindenek
előtt gyakorlati politikus volt, ezért keveset publi
kált (Pénzügyi levél. Pest, 1868, Herz János; Köz
gazdászán fejlődésünk pénzügyi alapja és iránya.

Pest, 1868, Herz János; A közigazgatási bizottság. 
Budapest, 1876, Franklin; Észlelések. 1882. Janu
ár. Budapest, 1882, Khór és Wein; A Szent Vince 
Egyletről. Budapest, 1895, Athenaeum; A kancel- 
paragrafus. Budapest, 1899, Alkotmány), viszont 
a rá, illetve az 1895-ben alakult Katholikus Nép
pártra vonatkozó irodalom terjedelmes (Marius: 
Az új hármas szövetség. Néhány szó a Néppártról. 
Budapest, 1895, Neumayer Ede; Nyílt levél nagy
méltóságú gróf Zichy Nándor úrnak, az aranygyap
jas rend vitéze, valóságos belső titkos tanácsos stb., 
a Katholikus Néppárt vezérének Budapesten. Buda
pest, 1902, Neumayer Ede; Zichy Nándor gróf szü
letése 80 éves jubileumára az Országos Katholikus 
Szövetség országos díszgyűlésének jegyzőkönyve. 
Budapest, 1909, Stephaneum; Szent István Tár
sulat díszközgyűlése nagyméltóságú gróf Zichy 
Nándor úrnak, fáradhatatlan elnökének nyolcva-
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nádik születésnapja alkalmából 1909. november 
18-án. Budapest, 1909, Stephaneum; Bonitz Fe
renc: Gróf Zichy Nándor. Élet- és jellemrajz. Bu
dapest, 1912, Szent István Társulat; Domonkos 
István: Zichy Nándor gróf élete. Budapest, 1912, 
Szent István Társulat; Pethő Sándor: Zichy Nán
dor. A Cél, 1912.1-3. p.; Giesswein Sándor: Szob
rot Zichy Nándornak. A Cél, 1912. 3-5. p.; Theo
dor von Majanovich: Graf Ferdinand Zichy. Zur 
Geschichte des kirchenpolitischen Reformkampfes 
in Ungarn. Innsbruck, 1913, Felizian Rauch; Pá
rák József: A keresztény Magyarország előharcosa 
Zichy Nándor gróf. Budapest, 1922, Stephaneum; 
Emlékkönyv Zichy Nándor gróf születésének szá
zadik évfordulójára. Budapest, 1929, Szent István 
Társulat; Pethő Sándor: Zichy Nándor. Korunk 
Szava, 1935. 14. sz. 245-246. p.; Csapodi Csaba: 
Gróf Zichy Nándor élete és politikája 1828-1911. 
Budapest, 1993, Magyar Egyháztörténeti Encik
lopédia Munkaközössége).

Gróf Károlyi Sándor (Pest, 1831. nov. 10. -  Men
ton, 1906. ápr. 24.) munkásságáról nem készült 
bibliográfia. Ő is keveset publikált (Néhány szó 
a magyar munkáskérdésről. Budapest, 1895, Pát
ria; Szervezkedés és szövetkezés. Budapest, 1899, 
Budapesti Hírlap Nyomdája; A telepítés kérdéséhez. 
Budapest, 1900, Stephaneum Nyomda; Gróf Ká
rolyi Sándor programbeszéde Göncön 1901. szep
tember 10-én. Budapest, 1901, ny. n; Gróf Károlyi 
Sándor -  Mérey Lajos -  György Endre: Egyesülés és 
emelkedés. Budapest, 1902, Kilián Frigyes; Károlyi 
Sándor gróf elnöki megnyitója a szövetkezetek nem
zetközi konferenciáján. Budapest, 1904, Stepha
neum; Gróf Károlyi Sándor -  György Endre -  Da
rányi Ignác: Három beszéd. Budapest, 1904, Kilián 
Frigyes). S a rá vonatkozó irodalom sem túlságo
san terjedelmes: Novák Lajos: Emlékbeszéd. Bu
dapest, 1906, Stephaneum Nyomda; Gróf Beth
len István: Emlékbeszéd gróf Károlyi Sándor felett. 
Marosvásárhely, 1906, Maros-Torda Vármegyei 
Gazdasági Egyesület; Kolosváry Lajosné szerk.): 
Károlyi Sándor gróf élete és munkája. Budapest, 
1906, Stephaneum; Schandl Károly: Károlyi Sán
dor gróf és a magyarföld. Budapest, 1908, Stepha
neum; Apponyi Albert: Gedenkrede über Grafen 
Alexander Károlyi. Budapest, 1912, Stephaneum 
Nyomda; Horváth János: Gróf Károlyi Sándor és 
vezérkara. A magyar szövetkezeti intézmény meg
alapozásának története. Budapest, 1916, Magyar- 
országi Szövetkezetek Szövetsége; Buday Barna: 
Gróf Károlyi Sándorról. Budapest, 1927, Hangya; 
Dömötör László: Károlyi Sándor gróf, az igazság
kereső. Budapest, 1929, Hangya; Steuer György: 
Megemlékezés Károlyi Sándor grófról. Budapest, 
1937, Földmunkásszövetkezeti Központ; Balogh 
Elemér: Emlékeim. Budapest, Athenaeum; 1938, 
Dömötör László: Emlékezés gróf Károlyi Sándorra. 
Budapest, 1940, Hungária Nyomda; Kovalovszky 
Miklós -  Solt Andor: Gróf Károlyi Sándor élete és 
alkotásai. Budapest, 1942, Csáthy Ferenc.
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A POLGÁRI RADIKÁLISOK ÉS AZ URBÁNUSOK NEMZETFELFOGÁSA

A polgári radikalizmus talán a leginkább kutatott 
és feldolgozott politikai irányzatunk, de a mozga
lom egészéről -  sajnálatosan -  máig nem készült 
modern összefoglalás. A modern történeti össze
foglalást csak részben pótolja Litván György két 
újabban megjelent könyve (Októberek üzenete. 
Válogatott történeti írások. Budapest, 1996, Osi
ris; Jászi Oszkár. Budapest, 2003, Osiris). A közel
múltban G. Fodor Gábor kísérelte meg újragondol
ni a polgári radikális problémákat egy rendkívül 
figyelemreméltó és meggondolkodtató kis köny
vecskében (Gondoljuk újra a polgári radikálisokat. 
Budapest, 2004, L’Harmattan). A két világhábo
rú között a polgári radikalizmusról -  publiciszti
kai hevülettel, erős túlzásokkal, de színvonalasan
-  két nagy történészünk, Szekfű Gyula (Három 
nemzedék. Egy hanyatló kor története. Budapest, 
1920, Élet; illetve a mű harmadik, bővített kiadá
sa: Három nemzedék és ami utána következik. Bu
dapest, 1934, Egyetemi Nyomda; továbbá Hóman 
Bálint -  Szekfű Gyula: Magyar történet. 5. köt. Bu
dapest, 1934, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
596-598. p.) és Mályusz Elemér is írt (Sturm auf 
Ungarn. Volkskomissäre und Genossen im Auslan
de. München, 1931, Dresler; magyarul: Napkelet, 
1931., újabban folytatásokban megjelent a Havi 
Magyar Fórum 1999-2000. évi számaiban, s könyv 
alakban is: A vörös emigráció. Máriabesnyő-Gö- 
döllő, 2006, Attraktor). Szekfű szerint a -  jórészt 
zsidó származású -  magyar polgári radikálisok leg
fontosabb jellemvonása a harcias, kulturkampfos 
attitűd, valamint az engesztelhetetlen egyházelle- 
nesség, a hazai nemzetiségi törekvések félreértése, 
valamint a magyar történelemmel és a nemzeti il
lúziókkal való totális szembehelyezkedés volt. Má
lyusz a polgári radikálisokat egy kis, nagyrészt zsi
dó származású csapatnak ábrázolja, akik -  maguk 
előtt tolva a tehetetlen és tehetségtelen Károlyi Mi
hályt -  puccsszerűen magukhoz ragadták a hatal
mat, majd átadták azt a vörösöknek. Az emigráció
ban pedig -  kimerítve ezzel a hazaárulás fogalmát
-  szövetkeztek Magyarország ellenségeivel, s akció
ik (gazdasági bojkott, a király visszatérése, Pécs- 
Baranyai Köztársaság, nyugat-magyarországi akci
ók stb.) az országnak mérhetetlen károkat okoztak.

A kortársak közül hárman is írtak történeti össze
foglalást az ún. őszirózsás forradalomról, Pethő 
Sándor (Világostól Trianonig. A mai Magyarország 
kialakulásának története. Budapest, 1925, Encik
lopédia), Gratz Gusztáv (A forradalmak kora. Ma
gyarország története 1918-1920. Budapest, 1935, 
Magyar Szemle Társaság), és Juhász Nagy Sándor 
(A magyar októberi forradalom története. 1918. ok
tóber 31.-1919. március 21. Budapest, 1945, Cse
répfalvi), de a radikálisok szerepével mindhárman 
csak érintőlegesen -  Gratz és Pethő elítélően, Ju
hász Nagy megértőén -  foglalkoztak (203-206., 
25-29., illetve 404-405. p.). A Horthy-rendszer 
bukása után megszületett az első rövid -  bizo
nyos vonatkozásban máig használható, de végső 
értékelésében vitatható -  történeti összegzés Mé- 
rei Gyula tollából (Polgári radikalizmus Magyar- 
országon 1900-1919. Budapest, 1947, Karpinszky 
Aladár Könyvnyomdája). Mérei szerint ugyanis 
Jásziék azért voltak sikertelenek, mert megmarad
tak a polgári talajon, s elutasították az erőszakot, 
továbbá túlságosan naivak és hiszékenyek voltak, 
végül pedig nem azonosultak a proletárdiktatúrá
val (96-97. p.). A polgári radikalizmus témája az 
1960-as évek legelején került ismét az érdeklődés 
és a viták középpontjába, alapvetően két könyv
nek köszönhetően. Horváth Zoltán (Magyar szá
zadforduló. A második reformnemzedék történe
te. 1896-1914. Budapest, 1961, Gondolat) úttörő 
munkájának a célja az volt, hogy ezt a korszakot 
beemelje a haladó hagyományok közé, hogy a szo
cialista szellemű ifjúság büszkén tekinthessen rá’. 
Fukász György egyébiránt adatgazdag munkája 
pedig (A magyarországi polgári radikalizmus tör
ténetéhez 1900-1918. Jászi Oszkár ideológiájának 
bírálata. Budapest, 1960, Gondolat) politikai cé
lokból íródott (Jászi Oszkár, mint az 1956-os el
lenforradalom’ egyik ideológiai előkészítője). Az 
1980-as években két szerző is megkísérelte össze
gezni az új kutatásokat. Mucsi Ferenc, aki már az 
1970-es évektől tervezte egy ilyen mű megírását, 
de végül is nem készítette el a munkát. Csak a szer
ző nagydoktori disszertációjának tézisei (A polgári 
radikalizmus politikai programjának kialakulása 
Magyarországon. Budapest, 1986, Kézirat) készül-
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tek el, illetve a tízkötetes Magyarország történeté
ben publikált részek (Hanák Péter -  Mucsi Ferenc 
szerk.: Magyarország története. 1890-1918. 7. köt. 
Budapest, 1978, Akadémiai, 546-552., 718-746., 
861-865. p.), valamint Mucsi kisebb tanulmányai 
olvashatók. A másik munka (Janos Hauszmann: 
Bürgerlicher Radikalismus und demokratisches 
Denken im Ungarn des 20. Jahrhunderts. Der Jászi- 
Kreis um „Huszadik Század” 1900-1949. Frankfurt 
am Main, 1988, Peter Lang) elsősorban külföldi 
közönségnek íródott. Született a korszakról még 
néhány ismeretterjesztő összegzés is (Kende Já
nos: Forradalomról forradalomra. Az 1918-1919- 
es forradalmak Magyarországon. Budapest, 1979, 
Gondolat; Merényi László: Az őszirózsás forrada
lom. Budapest, 1983, Akadémiai Kiadó; Borsányi 
György: Októbertől márciusig. Polgári demokrácia 
Magyarországon, 1918. Budapest, 1988, Kossuth). 
A rendszerváltozás után Salamon Konrád tett kí
sérletet a korszak, s benne a polgári radikálisok 
átértékelésére (Nemzeti önpusztítás 1918-1920. 
Budapest, 2001, Korona).

A polgári radikalizmus egyes részproblémái
val, illetve ideológiai értékelésével többen is foglal
koztak. Ezek részletes felsorolását Pók Attila köny
vének értékelő bibliográfiájában (A magyarországi 
radikális demokrata ideológia kialakulása. A „Hu
szadik Század” társadalomszemlélete 1900-1907. 
Budapest, 1990, Akadémiai, 166-182. p.), illetve 
a Jászi-bibliográfiában (Gyurgyák János -  Litván 
György szerk.: Jászi Oszkár bibliográfia. Budapest, 
1991, MTA Történettudományi Intézet -  Század
vég) találja meg az olvasó. Litván György az irány
zat legfontosabb elméleti lapjának, a Huszadik Szá
zadnak a történetét írta meg és értékelte (A szo
ciológia első magyar műhelye. In uő: Októberek 
üzenete. Válogatott történeti írások. Budapest, 
1996, Osiris, 131-164. p.). Pók Attila e lap indulá
sáról írt fontos kismonográfiát (bibliográfiai adata
it lásd fentebb). Ugyancsak Pók Attila állított össze 
egy kötetet a polgári radikálisok történeti írásaiból 
(A Huszadik Század körének történetfelfogása. Bu
dapest, 1982, Gondolat). Mérei Gyula több mun
kában is foglalkozott a radikális párt programjával, 
illetve közzétette ezeket (A magyar polgári pár
tok programjai 1867-1918. Budapest, 1971, Aka
démiai; illetve A magyar októberi forradalom és

a polgári pártok. Budapest, 1969, Akadémiai; Mé
rei Gyula -  Pölöskei Ferenc szerk.: Magyarországi 
pártpogramok 1867-1919. Budapest, 2003, ELTE 
Eötvös Kiadó). Az 1980-as években Litván György 
a radikálisok napilapjának, a Világnak történetét 
írta meg (A Világ. 1910-1926. In Czére Gyöngy
vér szerk.: Világ 1910. március 30.-1926. április 
30. Repertórium. 1. rész. 1910-1912. Budapest, 
1984, PIM), illetve a bécsi emigráció történetével 
-  benne a radikálisok szerepével -  foglalkozott 
(Irányzatok és viták a bécsi magyar emigráció
ban. In uő: Októberek üzenete... I. m. 281-320. p.).

A polgári radikalizmus bibliográfiai szempont
ból is sokkal feltártabb terület, mint más ideoló
giák. Rendelkezünk ugyanis a két kétségbevon- 
hatatlanul legfontosabb gondolkodó, Jászi Oszkár 
(bibliográfiai adatait lásd fentebb) és Ady Endre 
(Vitályos László -  Orosz László: Ady-bibliográfia, 
1896-1977. Ady Endre önállóan megjelent művei 
és az Ady-irodalom. 2., bőv. kiad. Budapest, 1980, 
MTA Kézirattár; illetve Vitályos László: Ady-bib
liográfia, 1896-1987. Ady Endre önállóan megje
lent művei és az Ady-irodalom. Budapest, 1990, 
MTA Kézirattár) bibliográfiájával. A polgári ra
dikalizmus elméleti lapjának, a Huszadik Század
nak nincs ugyan repertóriuma, de anyagának dön
tő többsége -  más radikális folyóiratok cikkeivel 
együtt -  megtalálható a Litván György és Reme
te László szerkesztette bibliográfiai kötetekben 
(A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. 
1 -3. köt. Budapest, 1971-1981, MTA Szociológiai 
Kutatócsoport -  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár). 
Litván György és Szűcs László az 1970-es évek ele
jén összeállítottak egy kétkötetes antológiát a Hu
szadik Század tanulmányaiból (A szociológia első 
magyar műhelye. A Huszadik Század köre. 1-2. 
köt. Budapest, 1973, Gondolat). Elkészült -  leg
alábbis részben -  a polgári radikálisok napilapjá
nak, a Világnak a repertóriuma (Czére Gyöngyvér 
szerk.: Világ. Repertórium. 1-2. köt. 1910-1914. 
Budapest, 1984, PIM). Az 1914-1916 közötti anyag 
kéziratban maradt, s kiadásra vár.

A polgári radikalizmus vezetőjének, Jászi Oszkár
nak (Nagykároly, 1875. márc. 2. -  Oberlin, 1957. 
febr. 13.) könyv alakban megjelent fő művei a kö
vetkezők: Görgey Artúr 1848-49-ben. A történelmi
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kritika eredményeinek rövid összefoglalása. Buda
pest, 1896, Franklin; A történelmi materializmus 
állambölcselete. Budapest, 1903, Politzer Zsigmond; 
Művészet és erkölcs. Budapest, 1904, Politzer Zsig
mond; Kulturális elmaradottságunk okairól. Bu
dapest, 1905, Politzer Zsigmond; Új Magyaror
szág felé. Beszélgetések a szocializmusról. Budapest, 
1907, Deutsch Zsigmond; Mi a szociológia? Bu
dapest, 1908, Deutsch Zsigmond; A nemzeti álla
mok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Budapest, 
1912, Grill Károly (új, rövidített kiadása: Budapest, 
1986, Gondolat); Magyarország jövője és a Dunai 
Egyesült Államok. Budapest, 1918, Új Magyaror
szág (új kiadás: Budapest, 1988, ÁKV-Maecenas); 
Magyar kálvária -  magyar feltámadás. A két for
radalom értelme, jelentősége és tanulságai. Bécs, 
1920, Bécsi Magyar Kiadó (új kiadás: Budapest, 
1989, Magyar Hírlap); Visszaemlékezés a román 
nemzeti komitéval folytatott aradi tárgyalásaim
ra. Cluj-Kolozsvár, 1921, Lapkiadó és Nyomdai 
Műintézet Részvénytársaság; The Dissolution of 
the Habsburg Monarchy. Chicago, 1929, Chicago 
UP (magyarul: A Habsburg-monarchia felbomlá
sa. Budapest, 1983, Gondolat); Oscar Jaszi -  John 
D. Lewis: Against the Tyrant. The Tradition and 
Theory of Tyrannicide. Glencoe, 1957, Free Press 
-  Falcons Wing Press; Litván György -  Varga F. 
János szerk.: Jászi Oszkár publicisztikája. Váloga
tás. Budapest, 1982, Magvető; Kende Péter szerk.: 
Marxizmus vagy liberális szocializmus. Paris, 1983, 
Estoup; Gyurgyák János -  Kövér Szilárd szerk.: 
A kommunizmus kilátástalansága és a szocializ
mus reformációja. Válogatás Jászi Oszkár politi
kaelméleti írásaiból. Budapest, 1989, Héttorony; 
Litván György -  Varga F. János szerk.: Jászi Oszkár 
válogatott levelei. Budapest, 1991, Magvető; Litván 
György -  Szarka László szerk.: Duna-völgyi barát
ságok és viták. Jászi Oszkár közép-európai dosszié
ja. Budapest, 1991, Gondolat; Litván György ed.: 
Homage to Danubia. Writings in English by Oscar 
Jaszi, 1923-1957. Boston, 1995, Rowman and Litt
lefield; Litván György szerk.: Jászi Oszkár napló
ja 1919-1923. Budapest, 2001, MTA Történettu
dományi Intézet. Jászi Oszkár hagyatéka a New 
York-i Columbia University Butler könyvtárában 
található. Ennek nagy része, különösen a magyar 
vonatkozású anyag -  fénymásolatban -  megtalál

ható az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárá
ban (419. fond). Jászi Oszkár naplója, amelynek 
eredetijét ugyancsak a Butler Library-ben helyez
ték el, ugyancsak az Országos Széchényi Könyvtár
ban (FM1 3251.) olvasható.

Jászi életútjáról és szellemi-politikai tevékeny
ségéről hatalmas mennyiségű irodalom áll ren
delkezésünkre (lásd a Jászi Oszkár bibliográfia. 
79-99. p.), valamint Litván György tollából a kö
zelmúltban megszületett a sokáig nélkülözött Já- 
szi-monográfia is (Jászi Oszkár. Budapest, 2003, 
Osiris; recenziók: Hajdú Tibor: Mozgó Világ, 2004. 
3. sz. 115-117. p.; Nagy J. Endre: Magyar Tudo
mány, 2004. 11. 1311-1314. p.; Pelle János: Heti 
Válasz, 2004. 15. sz. 56. p.; Romsics Ignác: Rubi
con, 2004.2. sz. 80-82. p.; Szűcs Zoltán Gábor: Po
litikatudományi Szemle, 2004. 3. sz. 283-298. p.; 
Veres András: Kritika, 2005. 9. sz. 18-21. p.). Lit
ván monográfiája mellett más részösszegzések is 
készültek, mindenekelőtt Hanák Péteré (Jászi Osz
kár dunai patriotizmusa. Budapest, 1985, Mag
vető), továbbá Borsody Istváné (Jászi Oszkár po
litikai eszmevilága. Új Látóhatár, 1987. 1. sz. 1- 
16. p.), Litván Györgyé (Oscar Jaszi. 1875-1957. 
In idem ed.: Homage to Danubia. Boston, 1995,
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Rowman and Littlefield, IX-XXVIII. p.) és végül 
Pelle Jánosé (Jászi Oszkár. Életrajzi, eszme- és kor- 
történeti esszé. Budapest, 2001, XX. Század Intézet; 
a könyv körül keletkezett vitáról lásd Élet és Iro
dalom, 2002. nov. 22.16. p., valamint Bihari Péter 
recenzióját. BUKSZ, 2002.3. sz. 259-261. p.). A leg
újabb Jászi-irodalmat Kende Péter tekintette át és 
értékelte (Jászi Oszkár hazatér. In Litván György 
szerk.: jászi Oszkár hazatérése. Budapest, 1996, 
Társadalomtudományi Társaság, 102-114. p.). 
A Jászi-irodalom tehát rendkívül terjedelmes és 
szerteágazó. A fentiekben idézett Jászi-bibliográ- 
fia több száz tételből áll, így a monografikus fel
dolgozások után csak a legfontosabb irodalmat 
sorolom fel: Gábor Andor: És itt jön Jászi Oszkár, 
aki megeszi Marxot és Lenint. Bécs, 1924, AMA 
Verlag; A Látóhatár „Jászi-száma”. Látóhatár, 1955.
2. sz; A Világosság „Jászi-száma”. Világosság, 1982. 
7. sz; Borsody István: Jászi Oszkár politikai eszme
világa. Új Látóhatár, 1987. 1. sz. 1-16. p.; Huszár 
Tibor: Jászi-dilemmák. Egy fejezet a szociológia 
magyarországi intézményesülésének történetéből. 
Szociológiai Szemle, 1994.1. sz. 3-30. p.; Borbándi 
Gyula: A Károlyi-ankét: Jászi Oszkár utolsó vállal
kozása. Világosság, 1995. 11. sz. 8-29. p.; Litván 
György szerk.: Jászi Oszkár hazatérése. Budapest, 
1996, Társadalomtudományi Társaság; Walter 
Pietsch: Jászi Oszkár és magatartása a magyaror
szági zsidókérdésben. In uő: Reform és ortodoxia. 
A magyar zsidóság belépése a modern világba. Bu
dapest, 1999, Múlt és Jövő, 99-108. p.; Kende Pé
ter: Godot-ra várva. Jászi Oszkár ajánlásai és re
ményei kilencven év távlatából. Világosság, 1999.
3. sz. 11-22. p.; Saád József: A magyar szociológia 
centenáriuma. Szociológiai Szemle, 2001.3. sz. 3- 
18. p.; Szűcs Zoltán Gábor: Jászi, Jászi, Jászi. Politi
katudományi Szemle, 2004.3. sz. 283-298. p. Jászi 
nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos véleményéről és 
tevékenységéről Szarka László írt alapvető tanul
mányokat (Dunai konföderáció -  egy álom rea
litása. Jászi Oszkár csehszlovákiai kapcsolatai és 
a magyar kisebbségi kérdés 1919-1939. Század
vég, 1986. 2. sz. 52-66. p.; A méltányos nemzeti 
elhatárolódás lehetősége 1918 végén. A Jászi-féle 
nemzetiségi minisztérium tevékenységéről. Regio, 
1990.1. sz. 49-65. p.; Lehet-e elébe dolgozni a jö
vőnek? Világosság, 1999. 3. sz. 23-28. p.).

Történeti kérdésekkel a polgári radikálisok közül 
leginkább Szende Pál (Nyírbátor, 1879. febr. 7. 
-  Szinérváralja, 1934. júl. 15.) foglalkozott, aki
nek nagybátyja, a történész Acsády Ignác volt. 
Szende Pál munkásságáról még nem írtak össze
foglaló monográfiát. Egy rövid életrajzot Szabó 
Géza (Szende Pál élete és munkássága 1879-1934. 
Életrajz és bibliográfia. Nyíregyháza, 1986, Nyír
bátori Városi Tanács -  Bessenyei György Tanár
képző Főiskola) írt. Szende főbb életrajzi adatai 
megtalálhatók a Századunk Szende Pál-emlékszá- 
mában (Századunk, 1934. 8-9. sz. 313-369. p.), 
illetve egy tudományos ülésszak anyagában (Szen
de Pál és munkássága. Szabolcs-Szatmári Szem
le, 1980. 4. sz.). Szende munkásságának bibliog
ráfiáját Gyurgyák János készítette el (Szende Pál 
1979-1934. Budapest, 1985, Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, 7-63. p.). Szende főbb munkái a követ
kezők: A végrehajtói eljárás és a csődjog vázlata. 2. 
kiad. Budapest, 1905, Politzer Zsigmond; Önálló 
vámterület és osztályharc. Budapest, 1906, Deutsch 
Zsigmond; Werbőczi. Budapest, 1907, Deutsch Zsig
mond; A magyar adórendszer igazságtalanságai. 
Budapest, 1908, Deutsch Zsigmond; A nagybirtok 
és Magyarország jövője. Budapest, 1911, Grill Ká
roly; Nemzeti jog és demokratikus fejlődés. Buda

Sz
en

de
 P

ál



5 7 6  * B IB L IO G R Á F IA  « A  p o lg á r i  r a d ik á lis o k  é s  az  u rb á n u s o k  n e m z e tfe lfo g á s a

pest, 1911, Deutsch Zsigmondi A magyar ügyvéd
ségválsága. Budapest, 1912, Politzer Zsigmondi 
Magyar városok a középkor végén. Budapest, 1913, 
Politzer Zsigmondi Adóreform és osztály tagolódás. 
Budapest, 1913, Politzer Zsigmondi A kereskede
lemellenes irányzat okai és térfoglalása. Kereske
dők Évkönyve, 1914, 37-50. p.; Magyar háborús 
adópolitika. Budapest, 1917, Világi Die Krise der 
mitteleuropäischen Revolutin. Ein massenpsycho
logischer Versuch. Tübingen, 1921, J. C. B. Mohr; 
Új Oktober felé. Wien, 1922, Bécsi Magyar Kiadó; 
Mystik. Wien, 1936, Thalia; Demaskierung. Die 
Rolle der Ideologien in der Geschichte. Wien, 1970, 
Europa Verlag.

A polgári radikálisok agrárkérdésre vonatkozó ta
nait Dániel Arnold (Tata, 1878. ? -  Leatherhead, 
1967. dec. ?) dolgozta ki. Dániel a századfordu
lón a magyar szociáldemokráciához csatlakozott, 
de éppen az agrárkérdésben kifejtett álláspontja 
miatt később eltávolodott tőlük, s átpártolt Jászi 
polgári radikális csoportjához. Dániel főbb művei 
a következők: A szociális kérdés a kereskedelemben. 
Budapest, 1905, Révai; A magyarországi földműve
lő szocializmus feladatai. Budapest, 1906, Deutsch 
Zsigmondi A kultúra első forrása a földművelés. 
Budapest, 1907, Deutsch Zsigmondi A szövetke
zetek és a parasztság. Budapest, 1907, Deutsch 
Zsigmondi Föld és társadalom. Budapest, 1911, 
Athenaeum; Többtermelés. Budapest, 1913, Poli
tzer Zsigmondi Földértékadó vagy földosztás? Bu
dapest, 1918, Benkő Gyula; A mezőgazdasági vál
ság és a magyar nép sorsa. Budapest, 1931, Szeder 
Ferenc. Nagyszámú tanulmányainak felsorolása 
megtalálható a fentebb idézett Remete-Litván-féle 
szociológiatörténeti bibliográfiában. Dániel Ar
nold munkássága teljességgel feldolgozatían.

Az Ady Endrére (Érmindszent, 1877. nov. 22. -  
Budapest, 1919. jan. 27.) vonatkozó könyvtárnyi 
irodalmat Vitályos László és Orosz László bib
liográfiái (a bibliográfiai adatokat lásd fentebb), 
továbbá A Magyar irodalomtörténet bibliográfiá
ja megfelelő kötete (Botka-Vargha szerk. 1. köt. 
27-105. p.) tartalmazza. A Vitályos-féle bibliog
ráfia lezárása, tehát 1987 óta megjelent fontosabb 
irodalmat Kenyeres Zoltán kötetében találjuk meg

(Ady Endre. Budapest, 1998, Korona, 181-184. p.). 
Ady publicisztikai írásait az Ady Endre összes pró
zai művei (AEÖPM) kiadványsorozat (1-11. köt. 
Budapest, 1955-1990, Akadémiai Kiadó) tartal
mazza. Vezér Erzsébet két válogatást (Ady End
re publicisztikai írásai. 1-3. köt. Budapest, 1987, 
Szépirodalmi Könyvkiadó; illetve Ady Endre pub
licisztikai írásai. Budapest, 1987, Szépirodalmi 
Könyvkiadó) is készített az Ady-publicisztikából. 
Az Ady-leveleket Belia György adta ki (Ady End
re levelei. 1-3. köt. Budapest, 1983, Szépirodal
mi Könyvkiadó), illetve megindult az Ady-leve- 
lezés kritikai kiadása is (Hegyi Katalin -  Vitályos 
László: Ady Endre levelezése. 1-2. köt. Budapest, 
1998-2001, Akadémiai Kiadó -  Argumentum Ki
adó). Az Ady-versekhez a kritikai kiadás (Koczkás 
Sándor -  Kispéter András: Ady Endre összes versei. 
1-3. köt. Budapest, 1969-1995, Akadémiai Kiadó 
-  Argumentum Kiadó), illetve az Osiris-kiadás 
(Láng József -  Schweitzer Pál: Ady Endre összes 
versei. 4. kiad. Budapest, 2004, Osiris) használha
tó. Ady nemzeti-politikai nézeteiről nincs modern 
monográfiánk, bár az eddig született összegzések 
döntő többsége foglalkozik a kérdéssel. Ezek fel
sorolását lásd a fenti bibliográfiákban.

A két világháború közötti időszak polgári ra
dikálisaira nézve legfontosabb forrásaink a Bécsi
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Magyar Újságban és a Világban megjelent cikkek, 
valamint a Huszadik Század folytatásának szánt 
Századunk című folyóirat tanulmányai (minde
nekelőtt Vámbéry Rusztem, Sós Aladár, Csécsy 
Imre, Ignotus Pál, Kecskeméti György és Hatvá
ny Lajos cikkei). A második világháború utáni 
időszak legfőbb forrásai a Haladás és Világ heti
lapok, ezekben is mindenekelőtt Csécsy és Zsolt 
Béla írásai. A kéziratos levéltári források témánk 
szempontjából -  sajnálatosan -  nem túl jelentő
sek, elsősorban a felsorolt szerzők kiadatlan leve
lezése, mindenekelőtt a Jászi-levelezés, továbbá 
Jászi Oszkár és Csécsy Imre naplói használhatóak 
(OSZK Kézirattár).

Az urbánusokról máig nem készült történeti 
összegzés. Az urbánusok fontosabb lapjairól ren
delkezünk repertóriumokkal (Lakatos Éva szerk.: 
A Toll 1929-1938. Repertórium. Budapest, 1977, 
Petőfi Irodalmi Múzeum; illetve Kendéné Palágyi 
Erzsébet szerk.: Szép Szó 1936-1939. Repertórium. 
Budapest, 1974, Petőfi Irodalmi Múzeum), ezek 
azonban csak az úgynevezett urbánus irodalom 
töredékét tartalmazzák, kisebb lapok, valamint az 
elszórtan megjelent cikkek teljes mértékben fel
táratlanok. A Szép Szó legfontosabb írásaiból Bo- 
zóki András adott ki egy antológiát (A Szép Szó 
1936-1939. Budapest, 1987, Kossuth-Magvető), 
más urbánus lapokból nem készült antológia. Az 
ún. népi-urbánus vita bibliográfiai anyagát -  érte
lemszerűen erőteljesen népi hangsúlyokkal -  Var
ga Rózsa és Patyi Sándor (A népi írók bibliográfiá
ja. Művek, irodalom, mozgalom 1920-1960. Bu
dapest, 1972, Akadémiai, passim) gyűjtötte össze. 
Ebben a bibliográfiában azonban nem csoportosít
va, hanem csak a névmutató alapján kereshetünk 
az urbánus irodalomra. A vita legfontosabb darab
jait Nagy Sz. Péter külön kötetben (A népi-urbánus 
vita dokumentumai 1932-1947. Budapest, 1990, 
Rakéta) is kiadta. A népi-urbánus vitáról könyv
tárnyi irodalom született. Ezek közül mindenkép
pen ki kell emelni Lengyel András (Értékvédelem 
és útkeresés a harmincas években. Gáspár Zoltán 
és K. Havas Géza. In uő: Törésvonalak. Tanulmá
nyok az 1919 utáni negyedszázad művelődéstörté
netéhez. Budapest, 1990, Tekintet, 166-187. p.;Egy 
késő liberális ideológiakritikus. Vázlat Gáspár Zol
tánról. In uő: Útkeresések. Irodalom- és művelődés

történeti tanulmányok. Budapest, 1990, Magvető 
375-446. p.; Az „urbánus” irányzatjelölő elnevezés 
kialakulása. In uő: Utak és csapdák. Irodalom- és 
művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 1994, 
Tekintet, 103-165. p.; A népi-urbánus szemben
állásról. Egy szöveggyűjtemény néhány tanulsága. 
Uo. 167-192. p.; valamint Németh László Shylock- 
metaforája. Uo. 193-223. p.), Várdy Péter (Identi
tásválságok, programok. Széljegyzetek a népi-ur
bánus vitához. In Változás és állandóság. Tanulmá
nyok a magyar polgári társadalomról. H. n., 1989, 
Hollandiai Mikes Kelemen Kör) és Salamon Kon- 
rád (Mozzanatok a népi-urbánus vita történetéből. 
Életünk, 1988.10. sz. és 1989.1-2. sz. 931-943. p„ 
illetve 142-158. p.), valamint Fritz Tamás (A népi
urbánus vita tegnap és ma. Budapest, 1997, Nap
világ Kiadó) tanulmányait. A népi-urbánus vita 
legfontosabb történeti-politikai megközelítéseit, 
továbbá a vita továbbélésének dokumentumait 
a Kádár-korszakban, s azon túl a rendszerválto
zás idején a Századvég című folyóirat tematikus 
száma (Népiek és urbánusok -  egy mítosz vége? 
Századvég, 1990. 2. sz.) tartalmazza.

Báró hatvani Hatvány Lajos (Budapest, 1880. 
okt. 28. -  Budapest, 1961. jan. 12.) irodalmi mun
kásságáról Rozsics István készített bibliográfiát 
(Bibliográfia. In Hatvány Lajos: Harcoló betűk.
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Irodalmi tanulmányok. Budapest, 1981, Gondo
lat, 451-515. p.). Hatvány fő művei a következők: 
Plinius a levélíró. Budapest, 1904, Franklin; Die 
Wissenschaft des nicht Wissenwerten. München, 
1908, Zeitler (magyarul: A tudni-nem-érdemes 
dolgok tudománya. Budapest, 1968, Gondolat); 
Én és a könyvek. Budapest, 1910, Nyugat; Gyulai 
Pál estéje. Budapest, 1911, Nyugat (új kiadás: Bu
dapest, 1960, Gondolat); Feleségek felesége. Pető
fi, mint vőlegény. Budapest, 1919, Pallas (2. kiad. 
Budapest, 1982, Magvető); Szemnélküli János. 
Pacifista írások. Budapest, 1919, Táltos; Csöndes 
napok és hangos esték. Wien, 1921, Pegazus; Das 
verwundete Land. Leipzig-Wien-Zürich, 1921, 
E. P. Tál; Ady világa. Isten könyve. 1-2. köt. Wien, 
1923, Pegazus; Ady világa. Szerelem könyve. 1-2. 
köt. Wien, 1924, Pegazus; Urak és emberek. 1-2. 
köt. Budapest, 1927, Genius (3. kiad. Budapest,
1980, Szépirodalmi); Ady a kortársak közt. Ady 
Endre levelei és levelek Ady Endréhez. Budapest, 
1928, Genius; Bródy Sándor emlékezete. Budapest, 
1931, Századunk; Egy székely nemes, aki felfedez
te a demokráciát. Budapest, 1934, Káldor; így élt 
Petőfi. Budapest, 1947, Új Idők; Urak, polgárok, 
parasztok. Tanulmányok. Budapest, 1947, Révai; 
Ahány párt, annyi Ady. Előadás. Budapest, 1948, 
Népszava; Petőfi márciusa. Budapest, 1955, Mag
vető; így élt Petőfi. 1-5. köt. Budapest, 1955-1957, 
Akadémiai (2., jav. kiad. 1-2. köt. Budapest, 1967, 
Akadémiai); Ady. Cikkek, emlékezések, levelek. 1- 
2. köt. Budapest, 1959, Szépirodalmi (3., bőv. kiad. 
1977); Irodalmi tanulmányok. 1-2. köt. Budapest, 
1960, Szépirodalmi; Öt évtized. Tanulmányok, cik
kek. Budapest, 1961, Szépirodalmi; Emberek és ko
rok. Regényes korrajzok, naplók, cikkek. 1-2. köt. 
Budapest, 1964, Szépirodalmi; Hatvány Lajosné 
szerk.: Levelek Hatvány Lajoshoz. Budapest, 1967, 
Szépirodalmi; Emberek és könyvek. Tanulmányok, 
kritikák. Budapest, 1971, Szépirodalmi; Utak, sor
sok, emberek. Budapest, 1973, Szépirodalmi; Har
coló betűk. Irodalmi tanulmányok. Budapest,
1981, Gondolat; Hatvány Lajosné és Rozsics Ist
ván szerk.: Hatvány Lajos levelei. Budapest, 1985, 
Szépirodalmi.

Hatvány Lajos munkásságáról Nagy Sz. Péter 
írt monográfiát (Hatvány Lajos. Budapest, 1993, 
Balassi). A rá vonatkozó irodalom nem túlságo

san terjedelmes (Elfer Imre: Két író. Leszámolás 
Balázs Bélával és Hatvány Lajossal. Aflenz, 1924, 
A szerző kiadása; Ijjas Jankovits Antal: A magyar- 
országi zsidó írók új útjai. Társadalomtudomány, 
1931. 198-209. p.; Szabolcsi Bence: Hatvány La
jos. 1880-1961. Magyar Tudomány, 1961. 3. sz. 
181-182. p.; Komlós Aladár: A Nyugat kritikusai. 
Magyar Tudomány, 1963. 9. sz. 578-591. p.; Sós 
Endre: Hatvány Lajos. In uő: Felvillanó arcok. Arc
képek, emlékezések. Budapest, 1965, Szépirodalmi, 
144-194. p.; Ilia Mihály: Hatvány Lajos folyóira
ta: az Esztendő. Szeged, 1965, Szegedi Tudomány- 
egyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézete; Bóka 
László: Hatványról. In uő: Válogatott tanulmányok. 
Budapest, 1966, Magvető, 605-623. p.; Rónai Mi
hály András: Hatvány Lajos. In uő: Magyar toll. 
Budapest, 1991, Szépirodalmi, 130-140. p.)

Ignotus Pál (Budapest, 1901. júl. 1. -  London, 
1978. ápr. 1.) írásairól nem készült részletes bib
liográfia, fontosabb műveinek felsorolása az iro
dalomtörténeti bibliográfiánk megfelelő kötetében 
(Botka-Vargha: i. m. 1. köt. 593-594. p.) található. 
Ignotus Pál tanulmányait Bozóki András gyűjtötte 
össze és adta ki (Bozóki András: „Egy ingerlékeny 
urbánus.” Ignotus Pál és kora. Válogatás írásaiból. 
Századvég, 1988. 6-7. sz. 244-348. p.; uő szerk.:
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Vissza az értelemhez. Budapest, 1997, Hatodik 
Síp Alapítvány -  Új Mandátum Kiadó). Ignotus 
Pál fő művei a következők: A horogkeresztes had
járat. Budapest, 1933, A szerző kiadása; Koszto
lányi Dezső. Budapest, 1936, Cserépfalvi; Börtön
naplóm. Próza dalban elbeszélve. München, 1957, 
Látóhatár; The Paradox of Maupassant. London, 
1966, University of London Press; Hungary. Lon
don, 1972, Benn; Csipkerózsa. Budapesti és londo
ni emlékek. Budapest, 1989, Múzsák; Fogságban 
1949-1956. Budapest, 1993, Cserépfalvi; Polányi 
Mihály Magyarországa. Polanyiana, 1993. 2. sz.
85- 94. p. Monográfia munkásságáról nincs, s a 
rá vonatkozó irodalom sem túlságosan terjedel
mes (Ambrus János: Az új magyar demokráciáért. 
Ignotus Pál és Lukács György levélváltása 1945— 
1946-ból. Kritika, 1985. 4. sz. 9-14. p.; Hauserné 
Borús Rózsa: Találkozás Ignotus Pállal. Egy késői 
visszaemlékezésből. Kritika, 1985.8. sz. 36-40. p.; 
Antal Gábor: Ignotus Pál halálára. In uő: Üdvösség 
mára és holnapra. Budapest, 1986, Szépirodalmi,
86- 88. p.; Nagy Csaba: A Szép Szó levelesládájá
ból. Kritika, 1986.8. sz. 14-16. p.; Lengyel András: 
A Szép Szó történetéhez. Ignotus Pál levelei Fülep 
Lajoshoz. Forrás, 1987.12. sz. 74-81. p.; Petrányi 
Ilona: Ignotus Pál „Búcsúüzenete”. Holmi, 1990. 
7. sz. 796-807. p.; Bozóki András: Ignotus Pál és 
kora. In uő szerk.: Vissza az értelemhez. Budapest, 
1997, Hatodik Síp Alapítvány -  Új Mandátum Ki
adó, 287-311. p.).

Csécsy Imre (Budapest, 1893. okt. 15. -  Budapest, 
1961. febr. 6.) munkásságáról csak egy válogatott 
bibliográfia készült (Kerékgyártó Béla -  Valuch 
Tibor: Csécsy Imre munkásságának válogatott 
bibliográfiája. In Valuch Tibor szerk.: Radikaliz
mus és demokrácia. Csécsy Imre válogatott írásai. 
Szeged, 1988, Aetas, 351-376. p.). A Valuch Tibor 
szerkesztette kötet bő válogatás Csécsy legfonto
sabb tanulmányaiból, de -  természetesen nem tar
talmazza a fő művet (Világos pillanat. Budapest, 
1946, Antiqua). A Világos pillanaton kívül Csécsy 
a következő könyveket publikálta még (A Balkán 
probléma. A történelmi fejlődés. A nagyhatalmi po
litika. Ausztria-Magyarország és Oroszország ér
dekeltsége a Balkánon. Budapest, 1912, Grünhut- 
Steiner Nyomda; Oswald Spengler riadója. Buda

pest, 1934, Századunk; Az októberi forradalom és 
a népköztársaság. Budapest, 1946, Anonymus; 
Ha Hitler győzött volna... Budapest, 1947, Vájná 
és Bokor. Csécsy Imre emlékirataiból, naplóiból 
csak részletek jelentek meg (Mucsi Ferenc: Sza
bó Ervinről és a szindikalizmusról. Csécsy Imre 
emlékirataiból. Századok, 1968. 1075-1087. p.; 
Napló. 1940-1949. Részletek. Kritika, 1983. 8. sz. 
27. p.; Litván György -  Varga F. János: A Száza
dunk körül. Csécsy Imre és Jászi Oszkár levele
zéséből. Új hold-Évkönyv, 1987. 2. sz. 395-411. p.; 
Bán D. András: Kelet és Nyugat határán. Csécsy 
Imre levelezéséből. Aetas, 1988. 1. sz. 51-73. p.; 
Bán D. András szerk.: Csécsy Imre: Naplórészletek
-  1956. Újhold-Évkönyv, 1990. 1. sz. 410-437. p. 
Csécsy hagyatéka -  benne a teljes naplója, vala
mint levelezése -  az Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattárában (163. fond) található. Csécsy Imré
ről Kerékgyártó Béla írt egy -  eddig publikálatlan
-  monográfiát, amely eredetileg kandidátusi érte
kezésnek készült („Az örök gironde javíthatatlan 
hívője.” Csécsy Imre gondolkodói és politikusi pályá
ja. Budapest, 1989). A Csécsyről szóló irodalom vi
szonylag gazdag: Illyés Gyula: Csécsy Imre. In uő: 
Iránytűvel. 2. köt. Budapest, 1975, Szépirodalmi, 
467-469. p.; Rónai Mihály András: Csécsy Imre. 
In Sánta Ilona szerk.: Politikuspályák. Budapest,
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1984, Kossuth, 267-277. p.; Varga F. János: Egy 
magyar citoyen zsákutcája. Kritika, 1983. 7. sz. 
23. p.; Szalai Pál: Csécsy Imre aktualitása. Unió, 
1989.4. sz. 12-17. p.; Litván György: Csécsy Imre 
tisztánlátása és tévedése. Szabadelvű Unió, 1990. 
4. sz. 10-13. p.; Kiss Endre: A Csécsy-vonal avagy 
a politikai optimum dicsősége és nyomorúsága. 
Valóság, 1990. 7. sz. 52-59. p.; Litván György: Az 
örök gironde képviselője. Magyar Nemzet, 1991. 
márc. 4.12. p.; Filep Tamás Gusztáv: Egy doktrinér 
a lövészárokban. Vázlat Csécsy Imre portréjához. 
Új Forrás, 1992. 5. sz. 2-10. p. Ez az írás Filep kö
tetében is megjelent (Az ellenállás vize. Budapest, 
1993, Széphalom, 84-100. p.).

K. Havas Géza (Nagykanizsa, 1905. nov. 13. - 
Günskirchen, 1945. ápr. 25.) munkáiról nem ké
szült bibliográfia. K. Havas keveset publikált, főleg 
újságcikkeket, rövidebb tanulmányokat írt, önál
lóan csak néhány füzete és fordítása jelent meg 
(A kartell. Budapest, 1937, Szép Szó; Korai kapita
lizmus -  korai szocializmus. Angol szocialisták. Bu
dapest, 1940, Szociáldemokrata Párt; Új angol szo
cializmus. Tanulmányok és röpiratok az angol szocia
lizmusköréből. Budapest, 1941, Szociáldemokrata 
Párt). K. Havas elszórt tanulmányait Kenedi Já
nos gyűjtötte kötetbe (Talpra, halottak! Publicisz
tikai írások 1937-1844. Budapest, 1990, Gondolat

-  Nyilvánosság Klub -  Századvég). K. Havasról ke
vés írás született: Barabás Tibor: K. Havas Géza. 
In Bóka László szerk.: Magyar mártír írók anto
lógiája. Budapest, 1947, Cserépfalvi, 149. p.; Füst 
Milán: Emlékezés Havas Gézára. Kortárs, 1965. 
5. sz. 822-824. p Lengyel András: Értékvédelem 
és útkeresés a harmincas években. Gáspár Zoltán 
és K. Havas Géza. In uő: Törésvonalak. Tanulmá
nyok az 1919 utáni negyedszázad művelődéstör
ténetéhez. Budapest, 1990, Tekintet, 166-187. p.; 
Eörsi István: Az időszerűség tragikuma. Népsza
badság, 1991. jan. 12. 21. p.; Rudas Klára: Ked
ves Szerkesztő Úr! Kortárs, 1992.12. sz. 61-63. p.

Gáspár Zoltánról (Rozsnyó, 1901. okt. 17. -  Buda
pest, 1945. jan. 13.) is ugyanaz mondható el, mint 
K. Havas Gézáról, azaz munkásságáról nem ren
delkezünk bibliográfiával, s ő is viszonylag keveset 
publikált. Fő művei: Húsz év története 1918-1938. 
Budapest, 1939, Pantheon és Csetényi József -  Er- 
dődy Elek -  Gáspár Zoltán szerk.: Mai enciklopé
dia. Budapest, 1941, Liber. Gáspár Zoltán munkáit 
is Kenedi János gyűjtötte kötetbe (Közjogi villon
gások. Publicisztikai írások. Budapest, 1990, Gon
dolat -  Nyilvánosság Klub -  Századvég). S róla is 
kevés írás született: Barabás Tibor: Gáspár Zoltán. 
In Bóka László szerk.: Magyar mártír írók antoló
giája. Budapest, 1947, Cserépfalvi, 64-65. p.; Füst
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Milán: Emlékezés Gáspár Zoltánra. In uő: Emléke
zések és tanulmányok. Budapest, 1967, Magvető, 
180-184. p.; Csapiár Ferenc: Gáspár Zoltán (1901 — 
1945). Tiszatáj, 1971. 12. sz. 1145-1149.p.; Nagy 
Csaba: Egy magyar jakobinus feltámasztása. Élet 
és Irodalom, 1986.41. sz. 8. p.; Vezér Erzsébet: Egy 
demokrata közíró a Horthy-korszakban. Gáspár 
Zoltánról. Új írás, 1987.11. sz. 97-103. p.; Lengyel 
András: Értékvédelem és útkeresés a harmincas 
években. Gáspár Zoltán és K. Havas Géza. In uő:

A magyar fajvédelem, s benne az 1924. november 
13-án megalakult Magyar Nemzeti Függetlenségi 
(Fajvédő) Párt története ma még nagyrészt feltá
ratlan. E nélkül azonban a későbbi magyar jobb
oldali-szélsőjobboldali mozgalmak és ideológiák 
is érthetetlenek. A hiányzó bibliográfiát valame
lyest helyettesíti az Országos Széchényi Könyvtár 
egykori Zárolt Kiadványok Tárának (később Kor- 
történeti Gyűjtemény) cédulakatalógusa, amely 
az OSZK katalógustermében található. Nincse
nek továbbá -  Kozma Miklóst kivéve -  modern, 
ma is használható monográfiáink a legfontosabb 
fajvédő ideológusokról. Feltáratlan a magyar faj
védelem ideológiáját terjesztő legfontosabb szer
vezetek, mint például a Központi Sajtóvállalat és 
a Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság törté
nete is. Az általuk kiadott könyvek, lapok pontos 
példányszámait, hatását sem ismerjük, nem be
szélve olvasóik szociológiai hátteréről. Ugyancsak 
hiányzanak a feldolgozások a fajvédők lapjairól 
(Bécsi Magyar Futár, A Cél, Előőrs, Esti Újság, Füg
getlenség, Hazánk, Magyar Újság, MOVE, Nemze
ti Élet, A Nép, Szózat, Új Nemzedék, Vitézek Lap
ja stb.). Repertóriuma egyiknek sincs. Ha valaki 
meg akarja ezeket ismerni, akkor -  segédlet híján 
-  végig kell lapoznia a forrásokat. A magyar faj
védelem két legfontosabb szervezetéről a Magyar 
Országos Véderő Egyesületről (Dósa Rudolfné: 
A MOVE. Egy jellegzetes magyar fasiszta szerve
zet 1918-1944. Budapest, 1972, Akadémiai) és 
az Ébredő Magyarok Egyesületéről (Zinner Ti
bor: Az ébredők fénykora 1919-1923. Budapest, 
1989, Akadémiai) írtak ugyan történeti mono-

MAGYAR FAJVÉDELEM ÉS FAJELMÉLET

gráfiát, ezek szemléletén azonban erőteljesen tük
röződik a kor szelleme. Még ennyit sem tudunk 
a korszak egyik nagy hatalmú szervezetéről, az 
Etelközi Szövetségről (EX, EKSZ). A szövetségről 
két titkos napló (A határban a Halál kaszál... Fe
jezetek Prónay Pálfeljegyzéseiből. Budapest, 1963, 
Kossuth; Páter Zadravetz titkos naplója. Buda
pest, 1967, Kossuth) is beszámol. Ezek alapvető 
források a korszakról, még akkor is, ha szöveg- 
gondozásuk’ ma már elfogadhatatlan elvek alap
ján történt. A MOVE történetének fontos forrása 
a Bánkúti László szerkesztette évkönyv (MOVE év
könyv. 1939. Budapest, 1939, MOVE), továbbá egy 
jubileumi kiadvány (MOVE 1918-1943. Budapest, 
1943, MOVE), illetve a MOVE -  többször kiadott 
és módosított -  alapszabálya. Az ÉME ideológiá
jának megértéséhez két könyv nyújt segítséget 
(Az Ébredő Magyarok Egyesülete II. országos elnö
ki konferenciájának naplója. Budapest, 1920, ÉME; 
A magyar nemzeti újjáébredés mozgalmának célki
tűzései. Budapest, 1933, HJK). Ugyancsak további 
kutatást igényel két társadalmi szervezet is, neve
zetesen az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga és 
a Baross Szövetség.

A magyar fajvédők külpolitikai elképzeléseiről 
Pritz Pál írt egy rövid tanulmányt (A fajvédők kül
politikai nézetei 1918-1936. Századok, 1990.617- 
669. p.), s a Politikatörténeti Alapítvány 1992-ben 
egy konferenciát szervezett a jobboldali radika
lizmusról, ennek anyaga könyv formában is meg
jelent (Feitl István szerk.: jobboldali radikalizmus 
tegnap és ma. Cikkek, előadások. Budapest, 1993, 
Politikatörténeti Alapítvány).

Törésvonalak. Tanulmányok az 1919 utáni negyed
század művelődéstörténetéhez. Budapest, 1990, Te
kintet, 166-187. p.; Egy késő liberális ideológiakri
tikus. Vázlat Gáspár Zoltánról. In uő: Útkeresések. 
Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Bu
dapest, 1990, Magvető 375-446. p.; Eörsi István: 
Az időszerűség tragikuma. Népszabadság, 1991. 
jan. 12. 21. p.; Agárdi Péter: Gáspár Zoltán: Köz
jogi villongások. Irodalomtörténeti Közlemények, 
1991. l.sz. 86-94. p.
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A magyar fajvédelem előzményeivel (Istóczy 
Győző, Tiszaeszlár, Egan Ede, Bartha Miklós, Sze
mere Miklós, A Cél című folyóirat indulása stb.) 
a szerző előző monográfiája (A zsidókérdés Ma
gyarországon. Budapest, 2001, Osiris, 314-376. p.) 
foglalkozik. Ugyancsak itt találja meg az olvasó 
ennek a kiterjedt és szerteágazó mozgalomnak az 
irodalmát is (637-640. p.). Ebből az irodalomból 
messze kiemelkedik Szabó Miklós 1970-es évek
ben írt, s csak halála után publikált alapvető mun
kája (Az újkonzervativizmus és a jobboldali radi
kalizmus története. 1867-1918. Budapest, 2003, 
Új Mandátum). Ebből a kéziratban maradt, befe
jezetlen műből három évtized alatt csupán rész
letek jelenhettek meg (ezek felsorolását lásd i. m. 
8-9. p.).

A magyar antiszemita irodalom legteljesebb 
bibliográfiája még mindig vitéz Kolosváry-Borcsa 
Mihály 1943-as könyvében (A zsidókérdés magyar- 
országi irodalma. A zsidóság szerepe a magyar szel
lemi életben. A zsidó származású írók névsorával. 
Budapest, 1943, Stádium; új kiad.: Budapest, 1999, 
Gede Testvérek) található. A magyar antiszemitiz
mus történetének eddigi legteljesebb összefogla
lása, Rolf Fischer kitűnő munkája csak németül 
(Entwicklungsstufen des Antisemitismus in Ungarn 
1867-1939. Die Zerstörung der magyarisch-jüdi
schen Symbiose. München, 1988, R. Oldenbourg) 
olvasható. Magyarul Gyurgyák János fent említett 
monográfiája az eddigi legteljesebb összefoglalás. 
Szintén németül jelent meg két összegzés a ma
gyarországi zsidókérdésről, amelyek a két világ
háború között íródtak, így magukon viselik a kor 
szellemét (Stefan Barta: Die Judenfrage in Ungarn. 
Budapest, 1940, Stádium; és Claus Schickert: Die 
Judenfrage in Ungarn. Jüdische Assimilation und 
antisemitische Bewegung im XIX. und XX. Jahr
hundert. Essen, 1937, Essener Verlagsantalt; 2., 
bőv. kiad.: Essen, 1943, Essener Verlagsanstalt). 
Ugyancsak antiszemita szellemben íródott Bos- 
nyák Zoltán munkája (A magyar fajvédelem úttö
rői. Budapest, 1942, Stádium; új kiadás: Budapest, 
2000, Gede Testvérek), amelyben a legfontosabb 
magyar antiszemita gondolkodók, politikusok és 
publicisták portréit olvashatjuk. A magyar anti
szemitizmus holokauszt előtti történetének alapos 
feltárása Randolph R. Braham nevéhez kötődik

(A népirtás politikája. A Holocaust Magyarorszá
gon. 1-2. köt. Budapest, 1997, Belvárosi). A ma
gyarországi antiszemitizmusra vonatkozó iroda
lomból ki kell emelni Nathaniel Katzburg könyveit 
(Hungary and Jews. Policy and Legislation 1920- 
1943. Ramat-Gan, 1981, Bar-Ilan University Press; 
Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyaror
szágon. Budapest, 1999, MTA Judaisztikai Kutató- 
csoport -  Osiris Kiadó), illetve három újabb keletű 
munkát (Fejtő Ferenc: Magyarság, zsidóság. Buda
pest, 2000, História -  MTA Történettudományi In
tézete; Pelle János: A gyűlölet vetése. A zsidótörvé
nyek és a magyarországi közvélemény 1938-1944. 
Budapest, 2001, Európa; Ungvári Tamás: Ahasvé- 
rus és Shylock. A „zsidókérdés Magyarországon". 
Budapest, 1999, Akadémiai Kiadó).

A magyar fajvédők politikai vezére kétségkívül vi
téz jákfai Gömbös Gyula (Murga, 1886. dec. 26. 
-  München, 1936. okt. 6.) volt. Gömbös munkás
ságáról nem rendelkezünk bibliográfiával. Bibliog
ráfia híján a Gergely Jenő és Vonyó József alább 
felsorolt munkáinak irodalomjegyzékeit, illetve 
lábjegyzeteit használhatjuk. Gömbös legfontosabb 
írásait és beszédeit Vonyó József gyűjtötte össze 
és adta ki (Gömbös Gyula: Válogatott politikai be
szédek és írások. Budapest, 2004, Osiris). Gömbös 
1918-ban keletkezett írásai (Die ungarische Armee, 
Was ist zu thun, Die Juden in Ungarn) nem, vagy 
csak részlegesen maradtak fenn. Az 1920-ban írt 
Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a for
radalomról és ellenforradalomról (Budapest, 1920, 
Budapesti Hírlap Nyomdája) nem teljes terjede
lemben szerepel a fenti gyűjteményes kötetben. 
Gömbös életében csak egyes beszédeit (Ünnepi 
harangszó. Dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári 
püspök, Gömbös Gyula a MOVE elnöke és Farkas 
Edith a Socialis Missió Társulat országos elnöknője 
beszéde az 1920. december 10-én tartott Horthy- 
ünnepélyen. Budapest, 1921, Élet; Gömbös Gyu
la, a Keresztény Kisgazda-, Földmíves- és Polgári 
Párt ügyvezető alelnökinek beszéde Szegeden, 1922. 
március hó 27-én a Tisza-szálló nagytermében tar
tott népgyűlésén. Budapest, 1922, A Keresztény 
Kisgazda-, Földmíves- és Polgári Párt Országos 
Központja; A nemzeti öncélúságért! Gömbös Gyu
la miniszterelnök tizenkét beszéde. Budapest, 1932,
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Stádium), illetve kormányának Nemzeti Munka
tervét (A Gömbös kormány Nemzeti Munkaterve. 
Budapest, 1932, Magyar Királyi Állami Nyomda) 
adták ki.

A mai magyar történetírásban Gergely Jenő 
(A Gömbös-szindróma. História, 2000. 3. sz. 15- 
17. p.; Gömbös Gyula. Vázlat egy politikai életrajz
hoz. Budapest, 1999, Elektra Kiadóház; Gömbös 
Gyula. Politikai pályakép. Budapest, 2001, Vince) 
és -  Gergelyétől eltérő hangsúlyokkal -  Vonyó Jó
zsef (Gömbös Gyula és a nemzeti gondolat. Göm
bös nemzetről vallott nézetei az 1910-1920-as 
években. In Lengvári István szerk.: In memóriám 
Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emléké
re. Pécs, 1996, JPTE Továbbképző Központ Kiadói 
Irodája, 417-431. p.; A Gömbös-kormány Nem
zeti Munkaterve és a fajvédelem. In Hanák Péter 
-  Nagy Mariann szerk.: Híd a századok felett. Ta

nulmányok Katus László 70. születésnapjára. Pécs, 
1997, University Press Pécs, 409-428. p.; Gömbös 
pártja. A Nemzeti Egység Pártja Országos Központ
jának dokumentumai. 1932-1939. Pécs, 1998, Dia
lóg Campus; Gömbös Gyula és a jobboldali radika
lizmus. Tanulmányok. Pécs, 2001, Pannónia Köny
vek; Akart-e Gömbös diktatúrát? In Püski Levente 
-  Valuch Tibor szerk.: Mérlegen a XX. századi ma
gyar történelem - értelmezések és értékelések. Deb
recen, 2002,1956-os Intézet -  Debreceni Egyetem 
Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar 
Történelmi Tanszéke, 189-202. p.; Gömbös Gyu
la. Egy politikuspálya néhány vitatott kérdése. In 
A magyar történelem vitatott személyiségei. Buda
pest, 2003, Kossuth, 31-82. p.; A szélsőjobboldali 
mozgalmak a kultúráról. 1919-1944. In Társada
lom és kultúra Magyarországon a 19-20. század
ban. Tanulmányok. Pécs, 2003, Pannónia Könyvek, 
105-120. p.; Utószó. In uő szerk.: Gömbös Gyula: 
Válogatott politikai beszédek és írások. Budapest,
2004, Osiris, 701-753. p.; Gömbös Gyula és a zsi
dókérdés. In Paksy Zoltán szerk.: Az antiszemitiz
mus alakváltozatai Tanulmányok. Zalaegerszeg,
2005, Zala Megyei Levéltár, 18-43. p.) foglalko
zik Gömbös személyével és politikájával. Gergely 
Jenő koncepcióját és Gömbös-ábrázolását -  Vonyó 
mellett -  mások is erőteljesen megkérdőjelezték, 
így Romsics Ignác (Magyar történeti problémák, 
1900-1945. In uő: Múltról a mának. Tanulmányok 
és esszék a magyar történelemről. Budapest, 2004, 
Osiris, 315-338. p.) és Pető Iván (A kor embere? 
Mozgó Világ, 2001. 8. sz. 105-108. p.). A régebbi 
irodalomból csak gróf Révay József Gömbös-élet
rajza (Gömbös Gyula élete és politikája. Budapest,
1934, Franklin) emelkedik ki, aki végigjárta Göm
bös Gyula életpályájának fontosabb állomásait, 
s felkereste rokonait, egykori tanárait, barátait, 
így munkája -  elfogultságai ellenére is -  forrás- 
értékű. A többi kortárs és később keletkezett élet
rajz, emlékbeszéd, elemzés (Beregi Béla: Gömbös 
Gyula és a „nemzeti öncélúság”gondolata. „Min
dent a nemzetért.” Gazdaságpolitikai tanulmány. 
Budapest, 1935, Országos Kereskedelmi Közlöny 
Könyvosztálya; Szabó Dezső: Március mérlegén: 
a Gömbös-kormány és az „Új Korszak”. Budapest,
1935, Ludas Mátyás kiadás; Kemenes Antal: Göm
bös Gyula és a magyar élet. Történelmi megvilágíoO:
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tásban. Jászberény, 1936, Kovács Nyomda; Méhely 
Lajos: Gömbös Gyula emlékére. Budapest, 1936, 
HJK; Szabó Dezső: Gömbös Gyula. In uő: Az új 
kereszteshadjárat. Budapest, 1936, Ludas Mátyás 
kiadás, 22-32. p.; Vitéz Gömbös Gyula arcképé
nek ünnepélyes leleplezése a Nemzeti Egység Párt
jában 1937. április 7-én. Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter emlékbeszéde. Budapest, 
1937, Stádium; Szigethy István: Út a magyar nem
zeti szociálista állam felé. Wolff, Gömbös, Imrédy, 
Teleki. Budapest, 1940, Csokonai Könyvterjesztő 
Vállalat; Marschalkó Lajos: Gömbös Gyula, a fajvé
dő vezér. Budapest, 1942, Stádium, új kiad.: Buda
pest, 2002, Gede Testvérek; Tasnádi Nagy András: 
Gömbös Gyula emlékezete. Budapest, 1942, Athe
naeum; Szász Lajos: Emlékbeszéd vitéz jákfai Göm
bös Gyuláról. Budapest, 1943, Stádium; Szokoly 
Endre: ...és Gömbös Gyula a kapitány. Budapest, 
1960, Gondolat) sokkal kevésbé használható. Ér
tékes forrása a kutatásnak az OSZK-ban találha
tó sajtókivágat-gyűjtemény (Vitéz Gömbös Gyula 
halálakor megjelent bel- és külföldi sajtóhírek. 1-2. 
köt. Budapest, 1936).

A Gömbös-kormány tevékenységére vonatko
zó irodalomból Pritz Pál könyve (Magyarország 
külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége 
idején. 1932-1936. Budapest, 1982, Akadémiai Ki
adó) emelkedik ki. Belpolitikai vonatkozásban már 
korántsem ilyen jó a helyzet, az 1930-as években, 
illetve a kommunista korszakban keletkezett mun
kák ugyanis kritikával kezelendők (Sztranyavsz- 
ky Sándor: A Gömbös kormány eredményei. Buda
pest, 1933, k. n; 1932-1935. A Gömbös-kormány 
három esztendős munkássága. Budapest, 1935, 
Stádium; Petőcz Pál: A Gömbös-kormány iro
dalompolitikájáról. A „reformnemzedék”. Iroda
lomtörténeti Közlemények, 1965.2. sz. 185-196. p.; 
Csépány Dezső: A Gömbös-kormány szociálpoliti
kája. 1935-1936. Szeged, 1966, Szegedi Nyomda; 
Kónya Sándor: Gömbös kísérlete a totális fasiszta 
diktatúra megteremtésére. Budapest, 1968, Akadé
miai). Néhány szaktanulmány, forrásközlés, visz- 
szaemlékezés és részmonográfia (Karsai Elek: Ira
tok a Gömbös-Hitler találkozó történetéhez. 1933. 
június 17-18. Budapest, 1962, Akadémiai Kiadó; 
Kerekes Lajos: Az első osztrák köztársaság alkonya. 
Mussolini, Gömbös és az osztrák Heimwehr. Buda

pest, 1973, Akadémiai Kiadó; Glatz Ferenc: Sajtó- 
politika, hivatalos ideológia 1932-1936. A Göm
bös-kormány sajtópolitikájáról. In uő: Nemzeti 
kultúra -  kulturált nemzet. 1867-1987. Budapest, 
1988, Kossuth, 225-241. p.; Réti György: Gömbös 
és a római hármas egyezmény, 1934. Történelmi 
Szemle, 1994. 1-2. sz. 135-165. p.; Zeidler Mik
lós: Gömbös Gyula. In Romsics Ignác szerk.: Tria
non és a magyar politikai gondolkodás. 1920-1953. 
Tanulmányok. Budapest, 1998, Osiris, 70-97. p.; 
Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzá
sa 1932-1936. Antal István sajtófőnök emlékiratai. 
Budapest, 2004, Palatínus) érdemel még említést.

Aligha lehet kérdéses, hogy a magyar fajvédelem 
legkoncepciózusabb és -  minden bizonnyal -  leg
nagyobb hatású ideológusa Bajcsy-Zsilinszky 
Endre (Zsilinszky Endre) (Szarvas, 1886. jún. 6. -  
Sopronkőhida, 1944. dec. 24.) volt. Bár 1945 után 
több tucat kutató foglalkozott Bajcsy-Zsilinszky 
életművével, tudományos céllal készült, könnyen 
hozzáférhető bibliográfiával nem rendelkezünk. 
Jobb híján használhatjuk Baross György cédulaka
talógusát, amely az OSZK Kézirattárában található 
(Quart. Hung. 4216). Borsi József is összeállított 
egy bibliográfiát (Bajcsy-Zsilinszky Endre a törté
neti irodalomban. 1957-1985. Válogatott, anno- 
tált bibliográfia. Békéscsaba, 1986, Békés Megyei 
Könyvtár), de ez inkább recepciótörténet, mint
sem tudományos célra használható bibliográfia. 
Aki tehát valóban meg akar ismerkedni Bajcsy- 
Zsilinszky -  évtizedeken át meghamisított -  élet
művével, nos, az kénytelen az eredeti forrásokhoz 
nyúlni. Mindenekelőtt ahhoz a hatalmas meny- 
nyiségű publicisztikai anyaghoz, amely különböző 
lapokban (Szózat, Magyarság, Előőrs, Szabadság, 
Független Magyarország, Szabad Szó, Békésmegyei 
Közlöny, Budapesti Hírlap, Szegedi Új Nemzedék, 
Népünk, Pesti Napló, Pester Lloyd, Magyarország, 
Népszava stb.) várja a felfedezést. Bajcsy-Zsilinsz- 
kynek ugyanis csak nagyon kevés műve jelent meg 
életében (Militarizmus -  pacifizmus. Budapest, 
1920, Stephaneum; Nemzeti újjászületés és sajtó. 
Budapest, 1920, Táltos; Újévi nyílt levele a derecs
kéi választókerület polgáraihoz. Budapest, 1924, 
Stádium; Nemzeti radikálizmus. Budapest, 1930, 
Stádium; A Nemzeti Radikális Párt gazdasági és
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szociálpolitikai programja és szervezete. Kivonat 
a teljes pártprogramból. Budapest, 1931, Stádium; 
Német világ Magyarországon. Budapest, 1937, Ko
runk Szava; Egyetlen út a magyar paraszt. Buda
pest, 1938, Kelet Népe; Mátyás király. Budapest, 
1939, Athenaeum; 2. kiad. Budapest, 1983, Magve
tő; Helyünk és sorsunk Európában. Budapest, 1941, 
Gergely; Transsylvania. Past and Future. Geneva, 
1944, Kundig). Nincs tehát modem kiadása Baj
csy-Zsilinszky műveinek, ami persze nem vélet
len, hiszen a művek olvasása azonnal leleplezné az 
utóbbi három-négy évtized legendagyártóit.

Bajcsy-Zsilinszky írásaiból csupán néhány vá
logatás készült, így Tilkovszky Lóránt szerkesztette 
két kötet (Bajcsy-Zsilinszky irataiból. Békéscsaba, 
1986, Békés Megyei Tanács Tudományos-Koor
dinációs Szakbizottsága; Bajcsy-Zsilinszky. írások 
tőle és róla. Budapest, 1986, Kossuth). Az előbbi az 
újvidéki vérengzések kapcsán született leveleket, 
míg az utóbbi tartalmazza Szekfűhöz írt neveze
tes levelét, részleteket naplófeljegyzéseiből, vala
mint válogatást leveleiből és memorandumaiból. 
Ugyancsak az évfordulóra állított össze egy kötetet 
Tidrenczel Sándor (Bajcsy-Zsilinszky Endre és po
litikai pátriája. Nyíregyháza, 1986, Móricz Zsig-

mond Megyei és Városi Könyvtár), amely elsősor
ban cikkeket tartalmaz az Előőrs és a Szabadság 
című lapból, továbbá interpellációkat, leveleket, 
mindezeket -  sajnálatosan -  csak rövidítve. Baj- 
csy-Zsilinszky Endre hagyatéka az Országos Szé
chényi Könyvtár Kézirattárában (28. fond) tanul
mányozható. Ennek az anyagnak a legértékesebb 
része Bajcsy-Zsilinszky szerteágazó levelezése (kü
lönösen Bárdossy Lászlóhoz, Horthy Miklóshoz és 
Istvánhoz, Kállay Miklóshoz, Pethő Sándorhoz, 
Szombathelyi Ferenchez és Tildy Zoltánhoz írt le
velei) . Ezekből a levelekből Tilkovszky Lóránt pub
likált néhányat a fent említett (Bajcsy-Zsilinszky. 
írások tőle és róla) kötetben. A választott témánk 
szempontjából rendkívül fontos Szekfű és Bajcsy- 
Zsilinszky közötti levelezés az MTA Kézirattárá
ban (Ms 10205) található. Ennek legfontosabb da
rabját, az 1942. március 15-én kelt Bajcsy-levelet 
Tilkovszky Lóránt -  sajnálatosan csak rövidítve -  
publikálta (Századok, 1971. 965-1001. p.).

Bajcsy-Zsilinszky műveinek publikálása és 
bemutatása helyett inkább értelmezések -  de leg
inkább hamisítások és legendák -  születtek hihe
tetlen mennyiségben. 1957 és 1985 közötti iroda
lomról lásd Borsi József fent említett bibliográfiá
ját. Ennek a Bajcsy-irodalomnak a legfontosabb 
darabjai a következők: Kenedi Géza: Védőbeszéd 
a Zsilinszky-fiúkpőrében. Budapest, 1911, Zay La
jos; Lévai Jenő: A hősök hőse...! Bajcsy-Zsilinszky 
Endre, a demokrácia vértanúja. Budapest, 1945, 
Müller Károly; Féja Géza: Szabadcsapat. Életre
gény. Budapest, 1965, Szépirodalmi; Dernői Kocsis 
László: Bajcsy-Zsilinszky. Budapest, 1966, Kossuth; 
Vigh Károly szerk.: Kortársak Bajcsy-Zsilinszky 
Endréről. Budapest, 1969, Magvető (2., bőv. kiad. 
Budapest, 1984, Magvető); Talpassy Tibor: A hol
tak visszajárnak. Budapest, 1971, Magvető; Tal
passy Tibor: Betöltötte hivatását. Budapest, 1975, 
Magvető; Domokos József: Két per egy kötetben. 
Budapest, 1978, Magvető; Vigh Károly: Bajcsy-Zsi
linszky Endre külpolitikai nézeteinek alakulása. Bu
dapest, 1979, Akadémiai Kiadó; Talpassy Tibor: 
A reggel még várat magára. Budapest, 1981, Gon
dolat; Pintér István szerk.: Bajcsy-Zsilinszky End
re 1886-1986. Tudományos tanácskozás születé
sének centenáriuma alkalmából. Budapest, 1986, 
Hazafias Népfront -  Tudományos Ismeretterjesz
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tő Társulat; Sávoly Mária: így élt Bajcsy-Zsilinszky 
Endre. Budapest, 1986, Móra; Tóth Lajos szerk.: 
Bajcsy-Zsilinszky Endre. Emlékfüzet születésének 
100. évfordulójára. Szarvas, 1986, Hazafias Nép
front -  Szarvasi Városi Tanács; Illés György: Kivég
zés karácsonykor. Budapest, 1986, Ifjúsági Lap- és 
Könyvkiadó; Illyés Gyula: Zsilinszky 1886-1986. 
Budapest, 1986, Hazafias Népfront -  Bajcsy-Zsi
linszky Endre Emlékbizottság; Sebestyén Sándor: 
Bajcsy-Zsilinszky Endre Nemzeti Radikális Pártja 
1933-1936. Budapest, 1988, Tankönyvkiadó; Bor
si József: Bajcsy-Zsilinszky Endre politikai pályá
jának indulása. I-VI. Ring, 1991. 14. sz. 14-15.; 
15. sz. 14-15.; 16. sz. 14-15.; 17. sz. 13-14.; 18. sz. 
34-36.; 19. sz. 16; 35-36. p.; Vigh Károly: Bajcsy- 
Zsilinszky Endre. 1886-1944. A küldetéses em
ber. Budapest, 1992, Szépirodalmi; Virágh Ferenc 
szerk.: A mi Bajcsy-Zsilinszky Endrénk. Budapest, 
1993, A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Pol
gári Párt Tudománypolitikai Intézete; Vigh Károly: 
A fajvédelemtől a nemzetvédelemig. Gömbös és 
Zsilinszky közös politikai útja és szétválásuk törté
nete. Valóság, 2002.6. sz. 61-71. p. A Bajcsyra vo
natkozó tanulmányok, cikkek -  köztük Tilkovszky 
Lóránt, Sebestény Sándor és Vigh Károly munkái
nak -  felsorolását lásd Borsi fent idézett bibliog
ráfiájában. Az újabban keletkezett irodalom feltá
ratlan, illetve részlegesen összegyűjthető az OSZK 
cédulakatalógusából, illetve sajtórepertóriumából.

Még ennyi sem történt a másik meghatározó faj
védő politikus Eckhardt Tibor (Makó, 1888. okt. 
26. -  New York, 1972. szept. 10.) esetében. Eck- 
hardtról ugyanis nincs bibliográfiánk. Kiterjedt 
publicisztikai tevékenysége (Szózat, A Nép, Füg
getlen Kisgazda, Pesti Napló, Magyar Nemzet, Ma
gyarország, Pester Lloyd stb.) feltáratlan, s kevés 
munkája jelent meg életében (A nacionalizmus 
nemzetközi jelentősége. Budapest, 1924, Ébredő 
Magyarok Egyesülete; Az angol külpolitika alap
elvei. Budapest, 1938, Magyar Cobden Szövetség; 
Eckhardt Tibor beszámolója az elmúlt évről és prog
ramja az új politikai esztendőre. Budapest, 1938, 
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Ag
rárpárt Országos Központja; Javaslat a földbirtok
megoszlás rendezésére. Budapest, 1939, Független 
Kisgazdapárt; Száz év magyar közélete. New York,

1950, ny. n; Report on First Aid for Hungary. 1956- 
1958. New York, 1958, First Aid for Hungary; Re
gicide at Marseille. Recollections. New York, 1964, 
American Hungarian Library and Historical So
ciety; Scanning the Horizon: World Politics and 
Central Europe. In Francis S. Wagner ed.: Toward 
a New Central Europe. A Symposium on the Prob
lems of the Danubian Nations. Astor Park, 1970, 
Danubian Press). A Világosság az 1990-es évek
ben publikált egy fontos Eckhardt-levelet (Levél 
a Kisgazdapárt vezetőihez. 1943. Világosság, 1993. 
6. sz. 57-67. p.). A Ring című folyóirat két jelentős 
Eckhardt-dokumentumot (Eckhardt Tibor levele 
Washingtonból. Ring, 1991.14. sz. 34-35. p.; Eck
hardt Tibor feljegyzése a hazai helyzetről 1945- 
ben. Ring, 1991.15. sz. 34-35. p.), a Népszabadság 
pedig egy nyilatkozatot (Nyilatkozat. Népszabad
ság, 1991. okt. 22. 8. p.) tett közzé.

Az Eckhardtra vonatkozó irodalom is rend
kívül szegényes (Eckhardt Tibor. Államférfi a szá
műzetésben. New York, 1971, American Hunga
rian Library and Historical Society; Korom Mi
hály: Magyar rendszermentő kísérletek nyugaton 
és a szövetséges nagyhatalmak politikája a háború 
döntő fordulatától 1944 őszéig. Történelmi Szem
le, 1972. 3-4. sz. 497-525. p.; Hajdú Tibor: Hova 
tartozott Eckhardt Tibor? Magyar Nemzet, 1973.
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okt. 28. 9. p.; Szinai Miklós: Antiszemita interna- 
cionálé. Az „első” nemzetközi antiszemita kong
resszus Budapesten. 1925. Múlt és Jövő, 1991.3. sz. 
14-23. p.; Tóth Ferenc szerk.: In memóriám Eck
hardt Tibor. Makó, 1993, Makói Keresztény Ér
telmiségi Szövetség; Boross Imre: Megemlékezés 
Eckhardt Tiborról. História, 1994.2. sz. 29-31. p.; 
Virágh Ferenc szerk.: Makótól New Yorkig. Eck
hardt Tibor, az államférfi. Budapest, 1998, Függet
len Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Tudo
mánypolitikai Intézete).

A magyar fajvédelem ideológiájának kialakításá
ban fontos szerepet játszott Lendvai István (Leh- 
ner István) (Budapest, 1888. júl. 5. -  Szombathely, 
1945. márc. 15.?). Lendvai műveiről sem rendel
kezünk önálló bibliográfiával. Ennek hiányában 
-  a szépirodalmi művek esetében -  Botka Ferenc 
és Vargha Kálmán magyar irodalomtörténeti bib
liográfiájához (2. köt. 35-36. p.), illetve Gulyás Pál 
bibliográfiájához (18. köt. 195-199. h.), továbbá 
a Magyar Nemzet repertóriumához fordulhatunk. 
Lendvai kiterjedt publicisztikai (Alkotmány, Pes
ti Napló, Élet, Új Nemzedék, Gondolat, Új Magyar 
Szemle, Magyar Kultúra, Katolikus Szemle, Korunk 
Szava, A Nép, Szózat, Magyarság, Mai Nap, Magyar 
Élet, Független Magyarország, Magyar Nemzet stb.) 
munkássága kiadatlan. Egyedül az 1920-as évek, 
illetve az 1940-es évek elején publikált írásaiból 
készült egy-egy válogatás (A harmadik Magyaror
szág. Jóslatok és tanulságok. Budapest, 1921, Pallas; 
Nomád leveleiből. Budapest, 1942, Linea). Emellett 
még néhány kisebb írása (Előszó. In Lépes Andor: 
Zsidók keresztény álarcban. Budapest, 1935, Mér
nökök Nyomdája; A kereszténység a horogkereszt 
árnyékában. Budapest, 1937, Korunk Szava; Kato
licizmus és zsidókérdés. Mezőberény, 1937, Baltha 
János), valamint -  egyedi versekötetein túl -  ösz- 
szegyűjtött verseinek válogatása (Az örök ünnep. 
Válogatott költemények. Budapest, 1943, Linea) 
jelent meg. A rá vonatkozó irodalom még ennél 
is szegényesebb (Szatmári Mór: Lendvai nem an
tiszemita. Egyenlőség, 1923. jún. 16. 3-4. p.; Bóka 
László: Lendvai István. In uő: Válogatott tanulmá
nyok. Budapest, 1966, Magvető, 981. p.; Kunsze- 
ry Gyula: Emlékezés Lendvai Istvánra, a hitleriz- 
mus utolsó magyar író-áldozatára. Vigilia, 1970.

243-245. p.; Keresztury Dezső: Lendvai István. In 
Keresztury Dezső -  Sík Csaba szerk.: „S két szó kö
zött a hallgatás...” Magyar mártír írók antológiá
ja. 1. köt. Budapest, 1970, Magvető, 670-673. p.; 
B. Bernát István: Katolicizmus és nacionalizmus. 
Lendvai István a húszas években. Világosság, 1985. 
10. sz. 629-634. p.; Antal Gábor: Lendvai István
ról. Születése századik évfordulóján. Magyar Nem
zet, 1988. júl. 5. 6. p.).

Bár vitéz levelűi Kozma Miklós (Nagyvárad, 1884. 
szept. 5. -  Budapest, 1941. dec. 7.) műveiről, cik
keiről nem készült bibliográfia, mégis azt mond
hatjuk, hogy a fajvédő ideológusok, politikusok 
közül az ő életművének a feldolgozása áll a leg
jobban. Köszönhető ez Ormos Máriának, aki egy 
nagyszerű kétkötetes monográfiát szentelt mun
kásságának (Egy magyar médiavezér: Kozma Mik
lós. Pokoljárás a médiában és a politikában 1919- 
1941. 1-2. köt. Budapest, 2000, Polgár). Továbbá 
annak a ténynek, hogy Kozma még életében kiadat
ta naplóit (Egy csapattiszt naplója 1914-1918. Bu
dapest, 1931, Révai; Ami kimaradt egy csapattiszt 
naplójából. 1914-1918. Budapest, 1932, Magyar 
Távirati Iroda; Az összeomlás 1918-19. Budapest, 
1933, Athenaeum), valamint beszédeinek, cikkei
nek gyűjteményes köteteit (Beszédek, előadások
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1919-1938.1-2. köt. Budapest, 1938, A szerző ki
adása; Cikkek, nyilatkozatok 1921-1939. Budapest, 
1939, A szerző kiadása; Beszédek, cikkek, előadá
sok 1935-1940. Budapest, 1940, A szerző kiadása; 
Beszédek, cikkek, előadások, nyilatkozatok 1940- 
1941. Budapest, 1942, A szerző kiadása). Emellett 
még néhány Kozma-mű jelent meg nyomtatásban 
(A Közigazgatási Továbbképző Tanfolyam jelen
tősége. In Mártonffy Károly szerk.: A mai magyar 
közigazgatás. Budapest, 1936, Országos Nemze
ti Klub; Gondolatok a háborúról. Budapest, 1938, 
Magyar Távirati Iroda. Hozzászólás a játékfilm
gyártás válságához. Budapest, 1939, Magyar Táv
irati Iroda; Közéleti mozaik. Szabadelőadás. Bu
dapest, 1941, Magyar Királyi Állami Nyomda). 
Kozma Miklós irathagyatéka a Magyar Országos 
Levéltárban található.

Milotay István (Nyírbátor, 1883, máj. 3. -  Rhei- 
neck, 1963. febr. 10.) nem tartozott szorosan a faj
védőkhöz, de mint az Új Nemzedék főszerkesztője 
helyet biztosított számukra, s mint publicista szá
mos gondolatukat osztotta. Később a mindenkori 
kormánypolitikát (Gömbös, Darányi, Imrédy, Bár- 
dossy) szolgálta, pontosabban megpróbálta őket 
radikálisabb reformok irányában befolyásolni. 
Szálasi alatt is kitartott németbarát és antiszemi
ta nézetei mellett, s emigrációjában hungarista la
pokban publikált. Nem vált hungaristává, inkább 
azt mondhatjuk, hogy -  egy későbbi kifejezést köl- 
csönvéve -  a hungaristák társutasává vált. Milotay 
-  hatalmas mennyiségű -  publicisztikai munkás
sága teljességgel feldolgozatlan. Cikkei a Nyírvi
dékben, az Egyetemi Lapokban, a Pesti Naplóban, 
a Budapesti Hírlapban, a Nyugatban, az Életben, 
a Szegedi Híradóban, a Magyarországban, vala
mint az általa szerkesztett (Új Nemzedék, Magyar
ság, Új Magyarság) lapokban jelentek meg. Milotay 
írásainak csak egy része jelent meg gyűjteményes 
kötetekben (Tíz esztendő. Cikkek, kortörténeti jegy
zetek, 1914-1924. Budapest, 1924, Pallas; A függet
lenség árnyékában. Cikkek, kortörténeti jegyzetek. 
Budapest, 1930, Stádium; Az ismeretlen Magyaror
szág. Budapest, 1931, Genius; Zsidó szellem az iro
dalomban. In A nagy per. Zsidókérdés. Budapest, 
1933, Soli Deo Gloria; Új világ felé. Cikkek, kor- 
történeti jegyzetek, 1933-1940.1-2. köt. Budapest,

1940, Stádium; Népi válság, népi Magyarország. 
Budapest, 1944, Stádium). Az emigrációban szél
sőjobboldali lapokban publikált, s történeti tanul
mányokat is írt (Szepesi András álnéven: Mohács
tól Budaörsig. Történelmi tanulmány. Innsbruck, 
1954, Hungarista Mozgalom). 2001-ben a Gede 
testvérek könyv alakban is megjelentették Milotay 
Horthy emlékiratokról írt cikksorozatát (Egy élet 
Magyarországért. Ami Horthy emlékirataiból kima
radt. Budapest, 2001, Gede Testvérek), amely ere
detileg az Út és Cél című hungarista lapban jelent 
meg. A Milotayra vonatkozó irodalom -  a magyar 
sajtótörténet szégyenére -  is szegényes (Vukov Lá
zár: Milotay István, a zsaroló selyemfiú. Budapest, 
1934, Máté Nyomda; Sipos Péter: Milotay István 
pályaképéhez. Századok, 1971.709-735. p.; K. Ha
vas Géza: Milotay István, avagy a reakció ál-Szent 
György lovagja. In uő: Talpra, halottak! Publicisz
tikai írások, 1937-1944. Budapest, 1990, Gondo
lat -  Nyilvánosság Klub -  Századvég, 227-230. p.; 
Lengyel Attila: Milotay István. In Romsics Ignác 
szerk.: Trianon és a magyar politikai gondolkodás. 
Tanulmányok. Budapest, 1998, Osiris, 97-116. p.; 
Ungvári Tamás: A „zsidókérdés” és a jobboldali ra
dikalizmus. Zsilinszky és Milotay. Valóság, 1999. 
6. sz. 71-77. p. Ez utóbbi Ungvári Tamás már em
lített monográfiájában is olvasható: Ahasvérus és 
Shylock. A „Zsidókérdés” Magyarországon. 182— 
189. p.).
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Szabó Dezső (1879. jún. 10. Kolozsvár -  1945. 
jan. 13. Budapest) munkásságáról szerencsére ren
delkezünk egy nagyszerű bibliográfiával (Budai 
Balogh Sándor -  Hartyányi István: Szabó Dezső 
bibliográfia. Budapest, 1995, Szenei Molnár Tár
saság). Bár életművéről két monográfia is szüle
tett (Nagy Péter: Szabó Dezső. Budapest, 1964, 
Akadémiai Kiadó; Gombos Gyula: Szabó Dezső. 
München, 1966, Aurora; 4. kiad.: Budapest, 1989, 
Püski), ma már nagy szükség lenne egy új mono
grafikus feldolgozásra. Modern, a források ösz- 
szességét áttekintő monográfia híján jól használ
ható Gróh Gáspár kitűnő összeállítása (Az elsodort 
író. In memóriám Szabó Dezső. Budapest, 2002, 
Nap Kiadó), illetve egy Szőcs Zoltán összeállította 
emlékkönyv (Szabó Dezső emlékkönyv. Budapest, 
1993, Szabó Dezső Emléktársaság). Szabó Dezső 
fajvédelmi tanulmányai, cikkei, előadásai együtt 
még nem jelentek meg. A korszakban kiadott két 
tanulmánykötet (Egyenes úton. Tanulmányok. Bu
dapest, 1920, Táltos; Panasz. Űjabb tanulmányok. 
Budapest, 1923, Ferrum) csak hiányosan tartal
mazza ezeket. Az 1930-as évek végén kiadott gyűj
teményes tanulmánykötet (Az egész látóhatár. 1-3. 
köt. Budapest, 1939, Magyar Élet; 2. bőv. kiad. Bu
dapest, 1991, Püski) nem tartalmazza a fajvéde
lemről szóló korai írásokat, ahogyan egy későbbi 
válogatás (A magyar káosz. Pamfletek. Budapest, 
1990, Szépirodalmi Kiadó) sem. Nagyon hiányzik 
tehát egy filológiai szempontból átgondolt Szabó 
Dezső összkiadás, s ez az összkiadás talán előse
gítené a Szabó Dezső-kutatást, illetve egy új Szabó 
Dezső-monográfia megszületését is. Ma -  sajnála
tosan -  igencsak távol vagyunk mindkettőtől.

A magyar fajvédelmi mozgalmak és egyesü
letek (turanisták, sárkányosok stb.) története is 
megíratlan. Ezekről ma még csak a forrásokból, 
mindenekelőtt központi lapjaikból (Túrán 1913— 
1944, Sárkány 1938-1939) tájékozódhatunk. A sár- 
kányos mozgalom történetéről Juhász Gyula írt 
röviden eszmetörténeti monográfiájában (Ural
kodó eszmék Magyarországon 1939-1944. Buda
pest, 1983, Kossuth). Megjegyzendő, hogy a Tu
ráni Társaság által kiadott Túrán lap eredetileg 
tudományos folyóiratnak indult, s a tudományos 
indíttatású Turáni Társaság és a politikai jellegű 
Magyarországi Túrán Szövetség között -  bár a tag

ság szintjén volt átfedés -  jelentős különbség volt. 
A Magyarországi Túrán Szövetség adta ki Túrmezei 
László szerkesztésében a Túrán Füzetek című so
rozatot (1-12. Budapest, 1937-1943, Reé László 
Könyvkiadó), amely a legfontosabb turanista szö
vegeket tartalmazza.

A magyar faj elmélet irodalma -  hasonlóan 
a magyar fajvédelemhez -  ma még jórészt feltá
ratlan. A kutatást nagymértékben nehezíti, hogy 
nincs átfogó bibliográfiánk erről a valóban össze
tett és szerteágazó kérdéskörről. Bibliográfia hiá
nyában kénytelenek vagyunk az Országos Széché
nyi Könyvtár egykori Zárolt Kiadványok Tárának 
(később Kortörténeti Gyűjtemény) cédulakataló
gusát használni. Nincsenek továbbá modern élet
rajzaink a legfontosabb szélsőjobboldali gondol
kodókról, politikusokról (Böszörmény, Festetics, 
Pálffy, Meskó, Málnási, Méhely, Matolcsy, Baráth, 
Szálasi stb.). Ugyancsak nagy nehézségekkel kell 
szembenéznie annak, aki a szélsőjobboldali sajtó 
és propaganda témáját szeretné tanulmányozni,
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hiszen a legfontosabb szélsőjobboldali nyilas és 
hungarista lapok (Az Ország, Egyedül Vagyunk, 
Függetlenség, Harc, Kitartás, Magyar Futár, Ma
gyar Harc, Magyar Jövő, Magyarság, Magyarszo
cializmus, Mezőfóld, Nemzeti Élet, Nemzeti Figyelő, 
Nemzeti Szocialista, Nemzet Szava, Ököl, Összetar
tás, Pesti Újság, Roham, Támadás, Virradat, Új Ma
gyarság, Új Magyar Munkás stb.) feldolgozatlanok, 
repertóriumuk nincs. Ugyanez igaz az emigrációs 
hungarista lapokra (Cél, Hídfő, Hídverők, Hunga
rista Mozgalom, Szittyakürt, Új Hídfő, Út és Cél) is. 
A szélsőjobboldali propaganda megértéséhez fon
tos forrás Antal István parlamenti beszéde, amely 
könyv formában is megjelent (A nemzetvédelmi 
propaganda irányelvei. Budapest, 1943, Stádium), 
valamint vezető nyilasok emigrációban írt munkái 
(Fiala Ferenc -  Marschalkó Lajos: Vádló bitófák. 
A magyar nemzet igazi sírásói. London, 1958, Süli 
J.; új kiad.: Budapest, 1999, Gede Testvérek; Koós 
Kálmán: Voltunk, vagyunk, leszünk. Buenos Aires, 
1960, Danubio; Fiala Ferenc: Zavaros évek. London, 
1965, Hídfő; 3. kiad.: München, 1976, Mikes Kele
men Kör; 4. kiad.: San Francisco, 1987, Hídfő Baráti 
Köre; új kiad.: Budapest, 2003, Gede Testvérek).

Ugyancsak jórészt feltáratlan a magyar nyilas 
és egyéb nemzetiszocialista mozgalmak története 
is. Az eddig született feldolgozások (Katona Jenő: 
Magyar hitleristák. Budapest, 1936, Cserépfalvi; 
Lévai Jenő: Horogkereszt, kaszáskereszt, nyilaske
reszt. Budapest, 1945, Müller Károly; Szakács Kál
mán: Kaszáskeresztesek. Budapest, 1963, Kossuth; 
Rozsnyói Ágnes: A Szálasi-puccs. Budapest, 1962, 
Kossuth, 2., átd. kiad.: Budapest, 1977, Kossuth; 
Karsai Elek:A budai vártól a gyepűig. 1941-1945. 
Budapest, 1965, Táncsics Könyvkiadó; Teleki Éva: 
Nyilas uralom Magyarországon 1944. október 16- 
1945. április 4. Budapest, 1974, Kossuth; Frank 
László: Zöld ár. Budapest, 1975, Zrínyi; Tilkovsz- 
ky Lóránt: A kormányzat szélsőjobboldali ellen
zéke az ellenforradalmi Magyarországon. In Sán
ta Ilona szerk.: Egy letűnt korszakról. 1919-1945. 
Budapest, 1987, Kossuth, 205-225. p.; Rozsnyói 
Ágnes: A nyilaskeresztesek úja a Szálasi-puccsig. 
Budapest, 1994, ELTE BTK -  Magyar Történelmi 
Társulat Tanári Tagozata) nagyrészt leegyszerűsí
tők, továbbá túlságosan is ideologikus jellegűek. 
Még leginkább Lackó Miklós könyvét forgathat

juk (Nyilasok, nemzetiszocialisták 1935-1944. Bu
dapest, 1966, Kossuth) haszonnal, bár ez a könyv 
is magán viseli a kor lenyomatát. Fontos forrá
sai választott témánknak azok az interjúkötetek, 
amelyek a börtönben készültek (Kelemen István: 
Interjúk a rács mögött. Budapest, 1946, Müller 
Károly; Szirmai Rezső: Fasiszta lelkek. Pszicho
analitikus beszélgetések a háborús főbűnösökkel 
a börtönben. Budapest, 1946, Faust; 2., bőv. kiad. 
Budapest, 1993, Pelikán; Himler Márton: így néz
tek ki a magyar nemzet sírásói. A magyar hábo
rús bűnösök amerikaiak előtt tett vallomásának 
hiteles szövege. New York, 1958, St. Marks Prin
ting Corp.), valamint a fontosabb személyek nép
bírósági tárgyalásainak kiadott anyagai (Pritz Pál 
szerk.: Bárdossy László a Népbtróság előtt. Buda
pest, 1991, Maecenas; Karsai László -  Molnár Ju
dit szerk.: Az Endre-Baky-Jaross per. Budapest, 
1994, Cserépfalvi; Sipos Péter szerk.: Imrédy Béla 
a vádlottak padján. Budapest, 1999, Osiris -  Bu
dapest, Főváros Levéltára; Karsai László -  Molnár 
Judit szerk.: A magyar Quisling-kormány. Sztójay 
Döme és társai a népbíróság előtt. Budapest, 2004, 
1956-os Kht.), végül a budapesti rendőr-főkapi
tányság rendőrfőtanácsosának, Sombor-Schwei- 
nitzer Józsefnek 1943-ban németellenes politikai 
megrendelésre született írása (A magyarországi 
nemzeti szocialista mozgalmak története időren
di sorrendben). Sombor-Schweinitzer a budapesti 
főkapitányságon államvédelmi ügyekkel foglalko
zott, így hozzá tartoztak a szélsőbaloldali és szél
sőjobboldali mozgalmak. írását, amelyet a Magyar 
Országos Levéltár őriz, Ungváry Krisztián jóvoltá
ból tekinthettem meg, aki ennek a rendkívül érde
kes forrásműnek a kiadásán dolgozik. Ugyancsak 
ő állított össze egy életrajzi kislexikont a legfon
tosabb nyilas személyekről (Ungváry Krisztián: 
Fekete lexikon. 43 nyilas életút. Rubicon, 2004. 
11. sz. 12-17. p.). A kutatás nélkülözhetetlen for
rásai továbbá azok a dokumentumok, amelyeket 
Fiala Ferenc adott ki (A nyilas egység-tárgyalások 
okmányai. Budapest, 1940, Held János).

Böszörmény Zoltánnal (Zsidó község melletti 
Zsidai-tanya 1893. jan. 5. -  ?) és kaszáskeresztes 
mozgalmával Szakács Kálmán a fentiekben már 
említett (Kaszáskeresztesek. Budapest, 1963, Kos
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suth) monográfiája foglalkozik a legrészleteseb
ben. Böszörmény meglehetősen keveset publi
kált (Mit akar a nemzeti szociálista mozgalom és 
kicsoda Böszörmény Zoltán a magyar mozgalom 
vezére. Budapest, é. n. Nemzeti Szociálista Magyar 
Munkáspárt; Nemzeti szociálisták könyve. A Bö
szörmény-mozgalom lényege. Budapest, 1935, Fák
lya), s róla is kevés mű született (Böszörmény Zol
tán. A kortársak ítélete. Budapest, 1932, Fáklya; 
Böszörmény. Budapest, 1937, Fáklya; Böszörmény 
Zoltán Az égi szó fényében című könyvének irodal
mi ismertetése. Budapest, 1944, Fáklya).

Gróf Festetics Sándorra (Dég, 1882. máj. 31. - 
Balatonrendes, 1956. szept. 12.) vonatkozó iroda
lom még ennél is szegényesebb (A Magyar Nemze
ti Szocialista Párt harci programja. Budapest, 1934, 
Molnár Nyomda; A Magyar Nemzeti Szocialista 
Párt részletes programja. Budapest, 1934, Cent
rum; Új irányok felé. Budapest, 1934, Új Világrend 
Irodalmi Intézet; Barbácsi Simon Ferenc szerk.: 
Az enyingi „nyilasház”. Festetics nyilaskeresztes 
vezér vallomásai. Enying, 1935, Polgár Nyomda).

Meskó Zoltán (Baja, 1883. márc. 12. -  Nagyba- 
racska, 1959. jún. 10.) bibliográfiája sem túlságo
san terjedelmes (Vidor Gyula szerk.: Meskó Zoltán 
vidám históriái. Elmondja a t. Házfolyosóján. Bu
dapest, 1925, Légrády; Nyilaskereszttel a föld né
péért. Budapest, 1934, ny. n.;A magyarság hivatá
sa. Budapest, 1939, Nemzet Szava), sgróf Pálffy 
Fidélről (Pozsonyszentgyörgy, 1895. máj. 6. -  Bu
dapest, 1946. márc. 2.) sem mondhatunk mást 
(Előszó. In gróf Ernst Rewentlow: Nemzeti szociá- 
lizmus az új Németországban. Magyaróvár, 1933, 
Magyaróvári Könyvnyomda, 5-8. p.; Szemelvények 
a nemzeti szocializmus eszmeköréből. Győr, 1933, 
Magyaróvári Könyvnyomda; Pillanatfelvételek nagy 
korok fordulása küszöbén. Magyaróvár, 1942, Ma
gyaróvári Könyvnyomda).

Méhely Lajos (Kisfaludszögi, 1862. aug. 24. -  Bu
dapest, 1953. febr. 4.) munkásságáról sem rendel
kezünk részletes bibliográfiával. Főbb fajvédelmi 
műveit Gáspár János gyűjtötte össze (Méhely La
jos főbb fajvédelmi írásai. In uő: Méhely Lajos és 
a tudományos fajvédelem Magyarországon. Bu
dapest, 1931, Stephaneum Nyomda, 61-63. p.). 
Méhely Lajos -  igen nagyszámú -  zoológiái és 
általános természettudományi, továbbá turiszti
kai munkáit legteljesebben Szinnyei József bib
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liográfiája tartalmazza, ezek közlésétől itt most 
eltekintünk. Fajelméleti, fajvédelmi, politikai és 
ideológiai könyveinek és különnyomatainak a szá
ma is igen jelentékeny (A származástan mai állá
sa. Budapest, 1905, Pesti Lloyd Társulat; A háború 
biológiája. Budapest, 1915, Pallas; Méhely Lajos 
-  Keltz János: Fajunk védelméről. Két beszéd. Bu
dapest, 1925, ÉME; Néhány szó a magyar fajvéde
lemről. Budapest, 1926, Held János Könyvnyom
dája (a továbbiakban: HJK); A magyar fajvédelem 
irányelvei. Budapest, 1926, HJK; Sugár Mór. Bu
dapest, 1926, HJK; Az okszerű népesedéspolitika 
élettudományi alapjai. Budapest, 1927, HJK; Ál
lítsunk fel magyar fajbiológiai intézetet! Budapest, 
1927, HJK; Fajvédelmi gondolatok. Budapest, 1928, 
HJK; A magyarság anthropológiája. Budapest, 
1929, HJK; Fóliák Illés „honfoglaló” zsidai. Buda
pest, 1929, HJK; Magyarabb Magyarországot. Gratz 
Gusztávnak válaszul. Budapest, 1929, Stephaneum 
Nyomda; A németek Magyarországon. Fajbiológiai 
tanulmány. Budapest, 1929, Stephaneum Nyomda; 
Karácsonyi üzenet. Budapest, 1929, HJK; A ma
gyarságsorsdöntő órái. Budapest, 1930, HJK; Fleil 
Hitler! Budapest, 1930, HJK; A vércsoportok faji 
jelentősége. Budapest, 1930, HJK; Az én antisze

mitizmusom. Budapest, 1930, HJK; A turáni lo
vas. Budapest, 1931, HJK; A magyar kenyér. Bu
dapest, 1931, HJK; A megmagyarosodott Kőszeg. 
Kőszeg város négyszáz éves jubileumára. Budapest, 
1932, HJK; A numerus clausus mérlege. Budapest,
1932, HJK; Mi tette Hitlert antiszemitává? Buda
pest, 1932, HJK; Berzeviczy Albert faj szemlélete. 
Budapest, 1933, HJK; Minden kultúra faji kultú
ra. Budapest, 1933, HJK; A magyar fajvédelem 
pragmatikája. Budapest, 1933, HJK; A magyar faj 
önvédelmi harca. A múlt bűnei s a jövő feladatai. 
Budapest, 1933, HJK; Vér, faj, nemzet. Budapest,
1933, HJK; Suum cuique. Bethlen Istvánnak vála
szul. Budapest, 1933, HJK; Quo vadis, Domine. Bu
dapest, 1933, HJK; Bleyer Jakab. Budapest, 1933, 
HJK; A magyar ifjúság nevelése. Budapest, 1934, 
HJK; Lassan páter a kereszttel! Bangha Bélának út- 
ravalóul. Budapest, 1934, HJK; Német aknamunka. 
Budapest, 1934, HJK; A legsötétebb babona. Buda
pest, 1935, HJK; Nemzeti lelkiismeretünk válsága. 
Budapest, 1935, HJK; A zsidó rituális gyilkossá
gokról. Budapest, 1935, HJK; A magyar fajvéde
lem ábrázata. Budapest, 1936, HJK; A magyarság 
múltja, jelene és jövője. Budapest, 1936, Kis Aka
démia; A magyar fajkép. Budapest, 1936, HJK; 
Fajvédelem és fajnemesítés. Budapest, 1936, HJK; 
A fajfenntartás élettudományi kellékei. Budapest, 
1937, HJK; A magyar kisebbségi iskola. Budapest, 
1937, HJK; Levelek és reflexiók. Budapest, 1937, 
HJK; Magyarország sírásói. Budapest, 1937, HJK; 
Fajiság vagy sorsközösség? Budapest, 1938, HJK; 
A mi legsürgősebb teendőink. Budapest, 1938, HJK; 
A turáni eszmény. Budapest, 1938, HJK; Ignotos 
fallit... Budapest, 1938, HJK; A két malomkő. Bu
dapest, 1938, HJK; A házasság előtti orvosi vizs
gálatról. Budapest, 1938, HJK; Ábránd és valóság. 
Budapest, 1939, HJK; Magyarok és svábok. Buda
pest, 1939, HJK; Zireg-zörög... Az öröklés hatalma. 
Budapest, 1939, HJK; A faj lelke. Budapest, 1939, 
HJK; Legbölcsebbfajvédelem. Budapest, 1939, HJK; 
A fajtagadás hóbortja. Somogyi Józsefnek válaszul. 
Budapest, 1940, Mérnökök Nyomdája; Vér és faj. 
Budapest, 1940, Bolyai Akadémia; Vallomások. Bu
dapest, 1940, HJK). A Méhely-irodalom ellenben 
igen szegényes (Méhely Lajos: Önéletrajzi adataim. 
Budapest, 1914, ny. n; Gáspár János: Méhely Lajos 
és a tudományos fajvédelem Magyarországon. Bu-M
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dapest, 1931, Stephaneum Nyomda; Bosnyák Zol
tán: Méhely Lajos. In uő: A magyar fajvédelem út
törői. Budapest, 1942, Stádium, 257-287. p.).

Szálasi Ferenc (Kassa, 1897. jan. 6. -  Budapest, 
1946. márc. 12.) nagyszabású könyvkiadási tervet 
dolgozott ki, amely a hungarizmus eszmei alap
vetését (cél, út, harc a hatalomért) volt hivatva 
szolgálni. Ebből a tervből Szálasi életében csak 
kevés valósult meg (A magyar állam felépítésének 
terve. 1. Budapest, 1933, Királyi Magyar Egyete
mi Nyomda; Cél és követelések. 1. Budapest, 1935, 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda; Út és Cél. Bu
dapest, 1938, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 
új kiadások: Rioja, 1954, Mercur; Sidney, 1996, 
Magyar Rezervátum; Szálasi Pártvezető Testvér 
Munkásnagytanácson elmondott beszéde 1942. X. 
hó 18-án. Ősiek, 1942, Csaba Magyar Egyesület; 
Szálasi Pártvezető Testvér beszéde 1942. XII. hó 5- 
én a Hűség házában a Paraszt széktartó nagytanács 
ülésén. Ősiek, 1942, Csaba Magyar Egyesület). Még 
Szálasi Ferenc életében, az ostrom napjaiban meg
jelent a fenti nagyszabású kiadási terv első köte
te (Hungarizmus. 1. A cél. Budapest, 1944), de ez 
nem egy új mű -  erre Szálasinak ekkor már nem 
is volt ideje -  hanem egy korábbi műveit, beszé

deit tartalmazó gyűjtemény. A nagy terv második 
kötete Hungarizmus címmel az emigrációban je
lent meg (Hungarizmus. Sydney, 1994, Hungarista 
Mozgalom). Ez utóbbi kötet -  a szerkesztő, Szá
lasi Ferenc bizalmas munkatársa Kőfaragó-Gyel- 
nik Vilmos szerint -  azonos azzal, amit Szálasi 
nagyszabású könyvtervének második kötetében 
(Az út) szeretett volna kiadni, s a kötet összeállí
tásában még egészen bizonyosan Szálasi is részt 
vett. A hungarizmus harmadik kötete Karsai Elek 
gondozásában és -  sajnálatosan -  Szálasi napló
ja megtévesztő címmel jelent meg („Szálasi nap
lója.” A nyilasmozgalom a II. világháború idején. 
Budapest, 1978, Kossuth). Karsai azonban nem 
csak félrevezető címet választott, hanem -  eléggé 
el nem ítélhető módon -  rostált és stilizált is a szö
vegen, átkötő szöveget írt hozzá, sőt időnként pár- 
beszédesítette is azokat. A hungarizmus harma
dik könyvéből Szélesi Jenő is készített egy kötetet 
(„Hitler döntött...” Történelmi tények Szálasi nap
lójában. Newark, 1959, Style Printing Company). 
A Gede Testvérek kiadója 2004-ben A nemzetve
zető művei sorozatcím alatt megkezdte Szálasi Fe
renc műveinek gyűjteményes kiadását, amelyből 
az első kötet meg is jelent (Szálasi Ferenc: Hunga
rizmus. 1. A cél. Budapest, 2004, Gede Testvérek). 
Az első kötet a következő Szálasi-írásokat tartal
mazza: Cél és követelések; Üt és cél; négy beszéd: 
A paraszt, A munkás, Az értelmiség; Nagytér, élet
tér, vezetőnép; Európa hadászati élettere; Az utolsó 
szó jogán). A sorozatszerkesztő, Gede Tibor sze
rint az első kötetet a sorozatban további két kötet 
(Az út, Út a hatalomhoz) fogja követni, illetve né
hány kiegészítő kötetet is -  Szálasi munkatársai
nak írásaival (Előszó, 9-10. p.) -  publikálni fog
nak. A korszakban megjelent még egy Szálasi által 
írt rövid előszó is (Az aláaknázott Európa. Eredeti 
okmányok, dokumentumok, leleplezések. Budapest, 
1938, Grafika). Szálasi több beszéde Csonka Emil
-  aki elkísérte Szálasit budapesti és vidéki útjaira
-  könyveiben maradt fenn (Szálasi küzdelmeiből. 
Hogyan történt a hatalom átvétele. Budapest, 1944, 
Hungarista Könyv- és Lapkiadó; Csonka Emil: Szá
lasi Ferenc országjárása. Budapest, 1944, Hunga
rista Könyv- és Lapkiadó). Az emigrációban kiad
tak néhány Szálasi gyűjteményes munkát (Szálasi 
Ferenc alapvető munkája és a Munkás-, Paraszt-
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és Értelmiségi Nagytanácson elmondott beszédei. 
München, 1959, Hungarista Mozgalom; Nagytér, 
élettér, vezetőnép. Sidney, 1978, Hungarista Mozga
lom; 2. kiad. Sidney, 1982). Az 1990-es évek végén 
Csiffáry Tamás publikálta Szálasi börtönnaplóját 
(Szálasi Ferenc börtönnaplója 1938-1940. Buda
pest, 1997, Budapest Főváros Levéltára -  Filum). 
Még 1945-ben Ábrahám Ferenc és Kussinszky 
Endre tett közzé egy összeállítást a Szálasi-perről 
a Magyar Távirati Iroda hivatalos kiadásaiból (ítél 
a történelem. A Szálasi-per. A vád, a vallomások és 
az ítélet. Budapest, 1945, Híradó Könyvtár). A per 
anyagát Karsai Elek is feldolgozta. A munkát ha
lála után fia, Karsai László fejezte be (A Szálasi 
per. Budapest, 1988, Reform). A kötet a per anya
ga mellett tartalmazza Szálasi 45-ös naplójegyze
teinek egy részét is. Szálasi Ferenc munkássága 
tanulmányozásának további fontos forrásai volt 
munkatársainak vitairatai (Áts Béla -  Horváth Jó
zsef -  Párkányi István -  Tali András: Tetemrehívás. 
Nyílt levél Szálasi Ferenc úrhoz a Nyilaskeresztes 
Párt vezetőjéhez. Budapest, 1941, Horváth József 
kiadása; Török András: Szálasi álarc nélkül. Öt év 
a Szálasi-mozgalomban. Budapest, 1941, A szerző 
kiadása; Egyény Károly: Feleljen, Szálasi úr! Buda
pest, 1942, Népi Törekvések Szolgálata; Egyény Ká
roly válasza könyve és személye ellen intézett nyilas 
támadásokra. Budapest, 1943, A szerző kiadása).

Bár a Szálasi-irodalom igen gazdag (Tilkovsz- 
ky Lóránt: Szálasi „hungarizmusa” és a nemzeti
ségi kérdés. In Glatz Ferenc szerk.: Az 1944. év his
tóriája. Budapest, 1984, História, 14-17. p.; Zin- 
ner Tibor - Róna Péter: Szálasiék bilincsben. 1-2. 
köt. Budapest, 1986, Lapkiadó Vállalat; K. Havas 
Géza: Szálasi Ferenc, avagy kéjgáztámadás a poli
tikában. In uő: Talpra, halottak! Publicisztikai írá
sok, 1937-1944. Budapest, 1990, Gondolat -  Nyil
vánosság Klub -  Századvég, 216-219. p.; László 
Karsai: Ferenc Szálasi. In Ferenc Glatz ed.: Refor
mists and Radicals in Fíungary. Budapest, 1990, 
Institute of History of the Hungarian Academy of 
Sciences, 191-210. p.; Karsai László: Újabb Wal- 
lenberg-dokumentumok. Világosság, 1992.12. sz. 
949-954. p.; Karsai László: Szálasi. Rubicon, 1992. 
10. sz. 4-16. p.; Tóth Andrea: Egy Vezér imázsa. 
Szálasi Ferenc bebörtönzése és a Hungarista Moz
galom. Valóság, 1992.6. sz. 51-64. p.; Karsai Lász

ló: Szálasi és Hitler 1944 nyarán. Történelmi Szemle, 
1994.1-2. sz. 167-180. p.; Rozsnyói Ágnes: A vég. 
Szálasi „országlása”. Múltunk, 1994.3. sz. 53-78. p.; 
Vincellér Béla: Szálasi hat hónapja 1944. október- 
1945. május. Budapest, 1996, Volos Kiadó; Ung- 
váry Krisztián: Szálasi Ferenc. In Romsics Ignác 
szerk.: Trianon és a magyar politikai gondolkodás 
1920-1953. Tanulmányok. Budapest, 1998, Osiris, 
117-133. p.; Sipos Péter szerk.: Szálasi minisztere 
voltam. Rajniss Ferenc naplója. Budapest, 2001, Pa
latínus; Ungvári Gyula: Szálasi Ferenc életművének 
megítélése. In Szálasi Ferenc: Flungarizmus. 1. A cél. 
Budapest, 2004, Gede Testvérek, 11-80. p.; Ungvá- 
ry Krisztián: Kik voltak a nyilasok? Rubicon, 2004. 
11. sz. 4-11. p.), mégis nagyon hiányzik történeti 
irodalmunkból egy modern Szálasi-életrajz.

Matolcsy Mátyás (Budapest, 1905. febr. 24. - Bu
dapest, 1953. jún. 20.) rendkívül érdekes pályájá
nak feldolgozása is várat még magára. Csak egy 
publicisztikai írás (K. Havas Géza: Próféták isko
lája, avagy a Matolcsy-rejtély. In uő: Talpra, halot
tak! Publicisztikai írások, 1937-1944. Budapest, 
1990, Gondolat -  Nyilvánosság Klub -  Századvég,
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157-163. p.) és egy erőteljesen ideologikus dol
gozat (Kisfaludy Gyula: Fajvédelem és földreform. 
Matolcsy Mátyás társadalomszemléletének bírála
tához. Budapest, 1974, A Művelődési Minisztéri
um Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya) 
olvasható munkásságáról. Irodalmi és tudományos 
munkássága jórészt feltáratlan. Matolcsy legfonto
sabb művei a következők: London földalatti villa
mos közlekedése. Budapest, 1929, Magyar Elektro
technikai Egyesület; A mezőgazdasági munkanél
küliség Magyarországon. Budapest, 1933, Magyar 
Gazdaságkutató Intézet; Az új földreform munka
terve. Budapest, 1934, Révai; Agrárpolitikaifelada
tok Magyarországon. Budapest, 1934, Soli Deo Glo
ria; (Varga Istvánnal) Magyarország nemzeti jöve
delme 1924/25-1934/35. Budapest, 1936, Magyar 
Gazdaságkutató Intézet; Harcom a földért. Buda
pest, 1938, Magyarság Útja; A magyarországi jöve
delem- és adótehermegoszlás. Budapest, 1938, Uni
versitas; Új élet a magyarföldön. Budapest, 1938, 
Cserépfalvi; Mezőgazdasági termékek árkérdése. 
Módszertani tanulmány. Budapest, 1940, Magyar 
Gazdaságkutató Intézet; A zsidók útja. Budapest, 
1941, Nyilaskeresztes Párt; Magyarföld zsidó ké
zen. Budapest, 1941, Nyilaskeresztes Párt; A zsidók 
házvagyona Budapesten és a vidéki városokban. 
Budapest, 1941, Nyilaskeresztes Párt; Föld, nép, 
élet. A tengelyhatalmak agrárpolitikája és a ma
gyarfeladatok. Budapest, 1941, Centrum; Az élet- 
színvonal alakulása Magyarországon 1924-1944. 
Budapest, 1944, Magyar Ipari Munkatudományi 
Intézet; A magyar mezőgazdaság adósságterhének 
alakulása 1922-44 években. Budapest, 1944, Ma
gyar Gazdaságkutató Intézet.

Vitéz Málnási Ödön (Brassó, 1898. jún. 28. -  Bécs, 
1970. febr. 17.) irodalmi munkásságáról készült 
egy bibliográfia (Málnási Ödön történelmi mun
kái. In uő: A magyar nemzet őszinte története. 2., 
kiég. kiad. München, 1959, Mikes Kelemen Kör, 
285-286. p.). Málnási az 1920-1930-as években 
komoly történeti-gazdaságtörténeti kutatásokat 
végzett (Gróf Csáky Imre bibornok. Debrecen, 1926, 
Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Vállalat; Is
kolai térképészetünk állása. Karcag, 1928, Kertész 
József; A régi magyar juhászat. Budapest, 1928, Ki
rályi Magyar Egyetemi Nyomda; Hajdúszoboszló

története. Debrecen, 1928, Debrecen Szabad Kirá
lyi Város -  Tiszántúli Református Egyházkerület 
Könyvnyomda Vállalata; Erdődi grófPálffy János 
nádor. Eger, 1929, Érseki Líceumi Könyvnyomda; 
Hellebronth János kuruc ezredes. Budapest, 1930, 
Vitézek és Gazdák Lapja; Boldog Csáki Móric éle
te. Budapest, 1930, Credo; 2. kiad. München, 1961, 
Greif Druck; A herceg és gróf Pálffy család vöröskői 
és bazini levéltára. Homok, 1933, Gróf Pálffy Ká
roly; A pszichológia és pedagógia új útjai. Kosice- 
Kassa, 1934, Új Élet; Werbőczifiaihoz. Budapest, 
1936, Szép Szó; Werbőczi. In Fejtő Ferenc szerk.: 
Mai magyarok régi magyarokról. Budapest, 1937, 
Szép Szó -  Cserépfalvi, 37-49. p.; reprint: Buda
pest, 1991). Az 1930-as évek közepén csatlakozott 
a nyilas mozgalomhoz, majd annak főszéktartója 
lett. Ekkor jelent meg történeti fő műve A magyar 
nemzet őszinte története (Budapest, 1937, Cserép
falvi; 2., kiég. kiad. München, 1959, Mikes Kele
men Kör; 2., javított kiadás: Budapest, 2000, Gede 
Testvérek). A könyvet 1938. június 22-én elkob
zásra ítélték (A magyar nemzet őszinte története 
történelmi pere. Budapest, 1938, Erdélyi Kálmán). 
1939. február 16-án két és fél évfegyházra ítélték. 
Szabadulása után -  anarchizmus vádjával -  kizár
ták a nyilas mozgalomból. 1944. október 15. után
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ismét csatlakozott Szálasihoz. Ebből az időszakból 
a fontosabb munkái a következők: Előszó. In Berzy 
József: A hungarista állam. Budapest, 1938, Ber
zy József; A magyar népközösségi eszme történe
te. Budapest, 1938, Lőcsey; Feladatok. Budapest, 
1942, Könyv- és Lapkiadó. 1945-ben a Népbíróság 
kilenc évre ítélte. 1956-ban szabadult, s Bécsben 
telepedett le. Emigrációja alatt több tanulmányt 
(Hídfő, Új Hídfő) és könyvet publikált (Szent Ist
ván király emléke. Válasz egy katolikus pap levelére. 
Wien, 1957, A szerző kiadása; Magyar mártyrok. 
2. kiad. London, 1958, Süli József; Országveszejtés. 
Magyarországszétdarabolása. München, 1960, Süli 
József; After Disengagement. Peace in Europe after 
Disengagement of Russia and USA. Vienna, 1963, 
A szerző kiadása; A hazai magyarság mai köve
telései. London, 1966, Harsona; Three Presidents. 
Wilson, Roosevelt, Eisenhower. Fifty Years of US 
History. New York, 1968, Hungarian Union). Mál- 
nási Ödön munkásságáról kevés dolgozat szüle
tett (Borbándi Gyula: A magyar emigráció életraj
za 1945-1985. 1-2. köt. Budapest, 1989, Európa, 
passim; K. Havas Géza: Málnási Ödön, avagy a tu
dós tragédiája. Inuő: Talpra, halottak! Publiciszti
kai írások, 1937-1944. Budapest, 1990, Gondolat 
-  Nyilvánosság Klub -  Századvég, 223-226. p.).

Baráth Tibor (Alsólendva, 1906. aug. 16. -  Mont- 
reál, 1992. febr. 22.) munkáiról nem készült bibli
ográfia. 1941-ig történeti kutatást végzett, s tanul
mányai szakmai lapokban (Századok, A Bécsi Ma
gyar Történeti Intézet Évkönyve, Debreceni Szemle, 
Napkelet, Revue Historique stb.), illetve önállóan 
jelentek meg (Baráth Tibor szerk.: A franciaországi 
magyarság. Egy fejezet a külföldi magyarok életé
ből. Párizs, 1935, Párizsi Magyar Diákegyesület; 
Franciaországi honfitársaink magyarsága. Debre
cen, 1935, Városi Nyomda; A történeti képkutatás 
kialakulásaidén állása és magyar feladatai. Paris, 
1935, Magyar Tanulmányi Központ; L’histoire en 
Hongrie. 1867-1935. Paris, 1936, Studium; Pre

cis de l’histoire de Hongrie. Debrecen, 1937, Vá
rosi Nyomda; Comte pozitivizmusa és a magyar 
pozitivizmus. Budapest, 1938, Dunántúl Nyom
da; Kolozsvár-Klausenburg das Herz Siebenbür
gens. Kolozsvár, 1944, Ungarisch-deutsche Gesell
schaft). Baráth az 1940-es években írt munkáiban 
kísérletet tett az új német nemzetiszocialista tör
ténetírás átvételére (Magyar történet. Kolozsvár, 
1941, Ferenc József Tudományegyetem Történeti 
Intézete; Az új Magyarország történetírása. Buda
pest, 1942, Új Európa; Az országépítés filozófiája 
a Kárpát-medencében. Kolozsvár, 1943, Ferenc 
József Tudományegyetem Történeti Intézete). Az 
emigrációban szerkesztette a Nyugati Magyarság 
című lapot, s tanulmányokat, cikkeket, könyve
ket publikált (A dunai táj államszerkezete francia 
szemléletben. 1871-1952. Montreál, 1952, Nyugati 
Magyarság; A magyarság szerepe Európa történeté
ben. Montreál, 1955, Nyugati Magyarság; A külföl
di magyarság ideológiája. Történetpolitikai tanul
mányok. Montreál, 1975, A szerző kiadása), de ér
deklődése ekkor már főként a magyar őstörténeti 
kutatások felé fordult (A magyar népek őstörténete. 
1-3. köt. Montreál, 1968-1974, A szerző kiadása; 
Tájékoztató az újabb magyar őstörténeti kutatá
sokról. Montreál, 1973, A szerző kiadása; 2. kiad.: 
Veszprém, 1989, Turul; Őstörténetünk orientalis
ta szemléletben. Montreál, 1988, A szerző kiadása; 
Magyar istennevek a régi Egyiptomban. Montreál, 
1988, A szerző kiadása; Hóman Bálint a történet
író és a professzor. Magyar Hajnal, 2002. 2. sz. 
15-17. p.). Baráth történetírásával -  sajnálatosan 
-  csak egy-két írás foglalkozik (Vágó Pál: Magyar 
sorstudomány. Baráth Tibor: Az országépítés filozó
fiája a Kárpát-medencében című történelembölcse
leti művének méltatása. Budapest, 1944, Stádium; 
Romsics Gergely: A magyar történelem völkisch 
ábrázolásai. Rubicon, 2004. 11. sz. 69-75. p.; Pak
sa Rudolf: A történetírás mint propaganda. Baráth 
Tibor útja a szaktörténetírástól a mítoszgyártásig. 
Kommentár, 2006. 5. sz. 69-79. p.).
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A magyar konzervativizmusról még nem született 
összefoglaló monográfia, de még egy használha
tó bibliográfia sem. A modern magyar konzerva
tivizmus -  más terminológiában: újkonzervatív 
-  ideológiájának kialakulásáról, előzményeiről 
Szabó Miklós írt egy kéziratban maradt, s csak 
a szerző halála után publikált monográfiát (Az 
újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus 
története 1867-1918. Budapest, 2003, Új Mandá
tum). A magyar konzervativizmusról -  különösen 
annak jobboldali radikálishoz való kapcsolódá
sairól -  ugyancsak ő publikált több tanulmányt, 
amelyek többsége tanulmányköteteiben (Politi
kai kultúra Magyarországon 1896-1986. Váloga
totttanulmányok. Budapest, 1989, Atlantis; Múmi
ák öröksége. Politikai és történeti esszék. Budapest, 
1995, Új Mandátum; Viszonylag békésen. Buda
pest, 2000, Helikon Kiadó -  Mozgó Világ) olvas
ható. A rendszerváltozás után több konferencia- 
és tanulmánykötet is megjelent a témában (Kon
zervativizmus-vita. A Magyar Politikatudományi 
Társaság Évkönyve, 1988. 213-290. p.; Tőkéczki 
László szerk.: Magyar konzervativizmus. Hagyo
mány és jelenkor. Budapest, 1994, Batthyány La
jos Alapítvány; Egedy Gergely: Konzervativizmus 
az ezredfordulón. Budapest, 2001, Magyar Szemle 
Könyvek; A korszerű konzervativizmus elemei. I. 
Politikai Elemzések, 2005; Békés Márton -  Majo
ros István szerk.: A hagyomány elmélete. Tanulmá
nyok a konzervativizmus tárgyköréből. Budapest, 
2005, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék; Bé
kés Márton -  Majoros István szerk.: A hagyomány 
politikája. Fejezetek a konzervativizmus történeté
ből. Budapest, 2006, ELTE BTK Művelődéstörténe
ti Tanszék; Lánczi András -  Körmendy Zsuzsan
na szerk.: Konzervativizmus régen és ma. A XXL 
Század Intézet Évkönyve, 2006). Az akadémiai 
Magyarország történetének (Ránki György szerk.: 
Magyarország története. 1918-1919. 1919-1945. 
Budapest, 1976, Akadémiaia Kiadó) ideológiai 
fejezeteit Márkus László és Lackó Miklós írták 
(i. m. 569-596.; 811-853. p.), ezzel a kötettel in
dult a sorozat (1976), s ez sajnálatosan meglátszik 
a szövegeken. Lackó Miklós ugyanis éppen a kötet 
megjelenése után, az 1970-1980-as években írta

A KONZERVATÍV NEMZETESZME

alapvető tanulmányait a korszak eszmetörténeté
ről. A két világháború közötti konzervatív politi
kai elit dilemmáiról még mindig C. A. Macartney 
most már szerencsére magyarul is olvasható nagy
monográfiájából tájékozódhatunk (Október tizen
ötödike. A modern Magyarország története 1929- 
1945. 1-2. köt. Budapest, 2006, Gede Testvérek). 
A könyvhöz azonban sajnálatosan csatoltak egy 
Vágó Pál tollából származó terjedelmes, s oda nem 
illő nyílt levelet (i. m. 1. köt. 629-669. p.), amely 
-  enyhén szólva -  szokatlan a könyvkiadás törté
netében. Bibliográfiákkal sem állunk ennél sokkal 
jobban. Korlátozottan használhatók e két fenti kö
tet bibliográfiái. Szerencsére a reformkonzerva- 
tív irányzat központi elméleti lapjáról, a Magyar 
Szemléről Saád József jóvoltából készült repertóri
um (Magyar Szemle. Repertórium és tartalomelem
zés. 1-2. köt. Budapest, 1989, Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár -  Eötvös Loránd Tudományegyetem). 
A Magyar Szemléről Szőke Domonkos írt egy ma 
még csak kéziratban olvasható monográfiát. Ezen
kívül még néhány konzervatív -  vagy konzervatív 
cikkeket is tartalmazó lapról rendelkezünk reper
tóriummal (Galambos Ferenc: A Napkelet írói és 
írásai 1923-1940. Folyóiratbibliográfia. 1-2. köt. 
Budapest, 1952, Kézirat; uő: A Protestáns Szem
le repertóriuma 1889-1944. 1-2. köt. Budapest, 
1973, Kézirat; uő: A Katolikus Szemle repertóriuma 
1887-1944. 1-2. köt. Budapest, 1974, Kézirat; uő: 
A Magyar Kultúra repertóriuma 1913-1944. 1-3. 
köt. Budapest, 1976, Kézirat; Saád József: Társa
dalomtudomány. A Magyar Társadalomtudomá
nyi Társaság munkássága. Repertórium és történeti 
feldolgozás. Budapest, 1989, Fővárosi Szabó Er
vin Könyvtár -  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete). Fontos 
forrás még a Remete László szerkesztette bibliog
ráfiai kötet (A magyar szociológiai irodalom bib
liográfiája. 4/A kötet. Könyvek és folyóiratok 1919. 
augusztus -1929. december. Budapest, 1986, MTA 
Szociológiai Kutató Intézet -  Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár), illetve a Krisztics Sándor szerkesztette 
Társadalomtudományi bibliographia (Budapest, 
1924-1928, Pfeifer Ferdinand). Mindkét munka 
azonban sajnálatosan abbamaradt, így az 1930-as
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évekre nincs társadalomtudományi bibliográfiánk. 
A konzervatív sajtóanyag pedig ma még teljesség
gel feltáratlan.

A korszak meghatározó politikai figurái közül
-  sajnálatosan és paradox módon -  nincs modern 
feldolgozásunk Horthy Miklósról (ennek hiányá
ban használható munka: Thomas Sakmyster: Ad
mirálisfehér lovon. Horty Miklós 1918-1944. Buda
pest, 2001, Helikon), Klebelsberg Kunóról, Szekfű 
Gyuláról, Mályusz Elemérről, Kornis Gyuláról, Hó- 
man Bálintról. A trianoni békeszerződés irodalma 
könyvtárnyi. Ez a hatalmas irodalom megtalálható 
Zeidler Miklós dokumentumválogatásának (Tria
non. Budapest, 2003, Osiris, 905-927. p.) bibliog
ráfiájában. A békeszerződésről (Romsics Ignác: 
A trianoni békeszerződés. Budapest, 2001, Osiris), 
illetve a revízióról (Zeidler Miklós: A revíziós gon
dolat. Budapest, 2001, Osiris) modern kismono
gráfiák is születtek.

A magyar nemzetkarakterológiai irodalom
ról még nem született összefoglaló mű. A kérdést 
eddig legátfogóbban Lackó Miklós (Bujdosó vagy 
szabadságszerető realista? Írások és viták a nem
zeti jellemről. In uő: Korszellem és tudomány. Bu
dapest, 1988, Gondolat, 143-219. p.; Egy nemes 
konzervatív. Prohászka Lajos. Történelmi Szem
le, 1998. 277-297'. p.) elemezte. 1944-ben Walkó 
György írt egy rövid tanulmányt (Nemzetkarakte- 
rológia. Történeti vázlat a népjellemzés irodalmá
ról. Budapest, 1944, Danubia Könyvkiadó), de ez 
a munka leginkább az előzményekkel, egyetemes 
vonatkozásokkal, továbbá a külföldiek magyar
ságképével foglalkozik. Perecz László akadémiai 
doktori értekezésében (Recepció vagy originalitás? 
A „nemzeti filozófia” toposza a magyar filozófia 
történetében. Budapest, 2006, Kézirat) filozófiai
-  az úgynevezett nemzeti filozófia megteremté
se -  szempontjából elemezte a nemzetkaraktero- 
lógiát művelő Karácsony Sándor, Prohászka La
jos és mások életművét. Hunyadi György a pszi
chológia szemszögéből írt összegző tanulmányt 
a nemzetkarakterológiáról (A nemzeti karakter 
talányos pszichológiája. In uő szerk.: Nemzetka- 
rakterológiák. Rónay Jácint, Hugo Münsterberg 
és Kurt Lewin írásai. Budapest, 2001, Osiris, 7- 
50. p.). A magyar nemesség kereskedelemellenes 
toposzát Pach Zsigmond Pál vizsgálta (Üzleti szel

lem és magyar nemzeti jellem. Történelmi Szemle, 
1982. 373-403. p.). A dualizmus korának két leg
eredetibb nemzetkarakterológiai kísérlete Beöthy 
Zolt (A magyar irodalom kistükre. 2., bőv. kiad. 
Budapest, 1900, Athenaeum), valamint Herman 
Ottó (A magyar nép arca és jelleme. Budapest, 
1902, Királyi Magyar Természettudományi Tár
sulat) nevéhez fűződik. A két világháború közötti 
időszakban két pedagógus szakember, nevezete
sen Imre Sándor (Hódmezővásárhely, 1877. okt. 
13. -  Budapest, 1945, márc. 11.) és Karácsony 
Sándor (Földes, 1891. jan. 10. -  Budapest, 1952. 
febr. 23.) több könyvében is (Imre Sándor: Nem
zetnevelés. Jegyzetek a magyar művelődési politi
kához. Budapest, 1912, Magyar Társadalomtudo
mányi Egyesület; uő: Háborús élet, megújhodás, 
nemzetnevelés. Budapest, 1943, Studium; Kará
csony Sándor: A magyar lélek. Budapest, 1938, 
Exodus; uő: A magyar észjárás és közoktatásunk 
reformja. Budapest, 1939, Exodus; 2., bőv kiad.: 
Budapest, 1985, Magvető; uő: A magyar világné
zet. Világnézeti nevelés. Budapest, 1941, Exodus) 
is megjelennek nemzetkarakterológiai szempon
tok. Karácsony Sándorról Lányi Gusztáv írt mo
nográfiát (Magyarság, protestantizmus, társas-
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lélektan. Hagyomány és megújulás konfliktusa 
Karácsony Sándor életművében. Budapest, 2000, 
Osiris). Nemzetkarakterológia a filozófus, Kor- 
nis Gyula (Vác, 1885. dec. 22. -  Budapest, 1958. 
ápr. 15.) életművében is kimutatható (A magyar 
művelődés eszményei 1777-1848. 1-2. köt. Bu
dapest, 1927, Királyi Magyar Egyetemi Nyom
da; Kultúra és nemzet. Tanulmányok. Budapest, 
1930, Franklin; Az államférfi. A politikai lélek 
vizsgálata. 1-2. köt. Budapest, 1933, Franklin). 
Trócsányi György (Sárospatak, 1896. márc. 29. 
-  Budapest, 1973. júl. 5.) összefoglaló művet nem 
írt, ezzel kapcsolatos nézeteit tanulmányokban 
fejtette ki, amelyek különlenyomatokban is hoz
záférhetőek (A magyar nemzeti lélek vívódásai. 
Budapest, 1934, Stephaneum Nyomda; Prohász- 
ka Lajos könyvéről. Budapest, 1937, Stephaneum 
Nyomda; A magyar lét értelméről. Budapest, 1938, 
Athenaeum; Illúziók és eszmények a nemzet éle
tében. Budapest, 1939, Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda; Néperő, nemzeterő, államerő. Budapest, 
1939, Stephaneum Nyomda; Nemzeti önismeret
re törekvés. Budapest, 1940, Stephaneum Nyom
da; A magyar nemzeti karakter. Budapest, 1940, 
Stephaneum Nyomda). Kétségkívül a legeredetibb 
és legizgalmasabb nemzetkarakterológiai művet 
Prohászka Lajos (Brassó, 1897. márc. 2. -  1963.

jún. 16.) írta (A vándor és a bujdosó. Budapest, 
1936, Minerva; 2. kiad.; Budapest, 1941, Danu- 
bia; Reprint kiad.: Szeged, 1990, Universum és 
Budapest, 2005, Lucidus). Prohászka Lajosról Tő- 
kéczki László írt kismonográfiát (Prohászka Lajos. 
Budapest, 1989, Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum).

A két világháború között a magyar nemzetesz
me történetéről és fogalmáról Joó Tibor több szel
lemtörténeti könyvet is publikált (A magyar nem
zetiszellem. Budapest, 1938, Magyarságtudomány; 
A magyar nemzeteszme. Budapest, 1939, Franklin; 
reprint: Szeged, 1990, Universum; A magyar na
cionalizmus. Budapest, 1941, Athenaeum; reprint: 
Szeged, 1997, Magánkiadás; Vallomások a magyar
ságról. A magyar önismeret breviáriuma. A honfog
lalástól -  Széchenyiig. Budapest, 1943, Hungária; 
reprint Budapest, 1995, Pro Hungaris). Joó Tibor 
életművét Filep Tamás Gusztáv elemezte egy ta
nulmányban („A nemzet, mint tiszta idealitás”. 
Joó Tiborról. Kommentár, 2006.3. sz. 98-108. p.), 
s ugyancsak ő szerkesztette kötetbe Joó Tibor ta
nulmányait (Történetfilozófia és metafizika. Vá
logatott tanulmányok. Budapest, 2001, Ister). Joó 
Tiboron kivül a Mályusz Elemér népi nemzet kon
cepcióját követő Szabó István (Debrecen, 1898. 
jún. 30. -  Budapest, 1969. febr. 19.) is fontos ta
nulmányokat írt a magyar nemzeteszméről. Eze
ket összegyűjtve Erős Vilmos adta ki (A harmadik 
útfélé. Szabó István történész cikkekben és doku
mentumokban. Budapest, 2003, Lucidus; Népiség
történeti tanulmányok. Budapest, 2005, Lucidus). 
A Szabó István-i életműről egy tanulságos vita 
is kialakult Erős Vilmos és Bolgár Dániel között 
(Bolgár Dániel: Népből nemzet, történészből szó
nok. BUKSZ, 2006. 3. sz. 223-230. p.). Joó Tibor 
munkáján kívül a magyar nemzeteszme történe
téről született még négy rövidebb írás is (Ottlik 
László: Nemzet és nemzetiség. Lugoj, 1930, Hus- 
véth és Hoffer; Csekey István: A magyar nemzet
fogalom. Szeged, 1938, A Magyar Királyi Ferenc 
József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete; 
Egyed István: Politikai nemzet, népi nemzet. Bu
dapest, 1939, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda; 
Krisztics Sándor: Nép, nemzet, állam viszonya ko
runkban. Budapest, 1941, Magyar Szociográfiai 
Intézet).
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A konzervatív magyar társadalomtörténet és szocio
lógia legkoncepciózusabb alakja minden bizonnyal 
a méltatlanul elfeledett Weis István (1889-1973) 
volt. Róla -  sajnálatosan -  sem bibliográfia, sem 
pedig monográfia nem készült. Weis fontosabb 
művei a következők: A mai magyar társadalom. 
Budapest, 1930, Magyar Szemle Társaság; A ma
gyarfalu. Budapest, 1931, Magyar Szemle Társaság; 
Hova? A magyar jövő útja. Budapest, 1932, Athe
naeum; Hazánk társadalomrajza. Budapest, 1942, 
Országos Közoktatási Tanács).

A transzilvanizmus ideológiájáról K. Lengyel 
Zsolt írt egy német nyelvű monográfiát {Auf der 
Suche nach dem Kompromiss. Ursprünge und Ge
stalten des frühen Transsilvanismus 1918-1928. 
München 1993, Verlag Ungarisches Institut) és 
tanulmányt (A korai transzilvanizmus Románia- 
képéről. In Földes György -  Gálfalvi Zsolt szerk.: 
Nemzetiség -felelősség. Írások Gáli Ernő emlékére. 
Budapest, 2005, Napvilág). Az ideológiáról Bíró 
Sándor könyvében {Kisebbségben és többségben. 
Románok és magyarok 1867-1940. Bern, 1989, 
Európai Protestáns Szabadegyetem) is olvasható 
egy rövid fejezetet.

Szekfű Gyula (Székesfehérvár, 1883. máj. 23. -  
Budapest, 1955. jún. 28.) műveinek számbavéte
lére több kísérlet is történt. Rendelkezünk ugyanis 
egy régebbi bibliográfiával (Csapodiné Gárdonyi 
Klára: Szekfű Gyula műveinek bibliográfiája. Reg- 
num, 1942-1943. 765-773. p.). Ezen a munkán 
alapul az az összeállítás is, amelyet Glatz Ferenc 
közölt az általa szerkesztett Forradalom után című 
Szekfű-mű hasonmás kiadásában. Ebből a bibli
ográfiából azonban -  sajnálatosan és érthetet
len módon -  kimaradt Szekfű Gyula publiciszti
kai munkássága. Az elmúlt években született két 
újabb bibliográfiai összeállítás (Dénes Iván Zoltán: 
Bibliográfia. In uő szerk.: Szekfű Gyula. Budapest, 
2001, Új Mandátum, 265-275. p. és Erős Vilmos: 
Szekfű Gyula művei. In uő szerk.: Szekfű Gyula: 
Nép, nemzet, állam. Válogatott tanulmányok. Bu
dapest, 2002, Osiris, 739-754. p.). Míg Dénes Iván 
Zoltán összeállítása tematikus bontásban közli az 
egyes bibliográfiai tételeket, addig Erős Vilmos 
a hagyományos, kronológiai sorrendet követi. 
Ezek a bibliográfiák teljesnek mondhatók a köny

vek, valamint Szekfű történeti tanulmányait ille
tően, viszont a publicisztikai írások feldolgozása 
mindkettőben hiányos. Még ennyire sem állunk jól 
a Szekfű Gyuláról szóló irodalom feldolgozásával. 
Dénes Iván Zoltán munkája (A Szekfű Gyuláról 
szóló irodalom. I. m. 285-290. p.) ugyanis csak 
a Szekfűről szóló könyvek vonatkozásában töre
kedett teljességre, a vitacikkek, napilapcikkek, re
cenziók esetében viszont nem. Ez a munka is még 
bibliográfusra vár. Szekfű Gyula életrajza -  ponto
san jelezve a magyar historiográfia általános hely
zetét -  ma még megíratlan. Legfontosabb életrajzi 
adatait a Dénes Iván Zoltán által szerkesztett kötet 
(i. m. 7-16. és 261-264. p.), valamint Erős Vilmos 
gondozásában megjelent válogatott tanulmánykö
tet utószava (i. m. 715-738. p.) tartalmazza. Szek
fű Gyula felmenőiről Somkuti Éva írt egy rövid, de 
figyelemre méltó tanulmányt (Szekfű Gyula ge
nealógiája. Levéltári Szemle, 1982. 441-444. p.). 
Ugyancsak megíratlan Szekfű Gyula szellemi élet
rajza, bár ennek a munkának többen nekifogtak. 
(Ezek tételes felsorolását lásd alább.) A monogra
fikus igényt még leginkább egy, az Indiana Univer- 
sityn készült PhD dolgozat közelítette meg (Irene 
Raab Epstein: Gyula Szekfű: A study in the political 
basis of Hungarian historiography. Ann Abor, 1975, 
Indiana University), de ez a mű ma már kissé el
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avult. A magyar historiográfiai összefoglaló mű 
-  amely szintén nem készült el -  pótlására szüle
tett összegzési kísérletek (Lederer Emma: A ma
gyar polgári történetírás rövid története. Budapest, 
1969, Kossuth, 109-136. p.; R. Várkonyi Ágnes: 
A pozitivista történetszemlélet a magyar történet- 
írásban. 1. köt. Budapest, 1973, Akadémiai Kiadó, 
235-252. p.; Várdy Béla: A magyar történettudo
mány és a szellemtörténeti iskola. Cleveland, 1974, 
Árpád Akadémia, 30-32. p.; uő: Modern Hunga
rian Historiography. Boulder, 1976, East European 
Quarterly, 44-49. és 62-89. p.; Gunst Péter: A ma
gyar történetírás története. Debrecen, 1995, Csoko
nai, 175-181. p.; Csíki Tamás: Társadalomábrázo
lások és értelmezések a magyar történeti irodalom
ban 1945-ig. Debrecen, 2003, Debreceni Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék) rövid 
Szekfű-fejezetei sem pótolják ezt az alapvető hi
ányt. Készült egy film is Szekfű pályájáról (Bárt- 
fai György -  Hanák Gábor -  Glatz Ferenc: Szekfű 
Gyula 1883-1955. Budapest, 1982, Magyar Moz
góképkincs Megismertetéséért Alapítvány), amely 
az OSZK Történeti Interjúk Tárában (2158) meg
tekinthető. A film azonban sokkal inkább szemé
lyes visszaemlékezéseket, szubjektív értékeléseket 
(Keresztury Dezső, Kosáry Domokos, Benda Kál
mán, Pamlényi Ervin, Ember Győző, Glatz Ferenc) 
tartalmaz, így -  már műfajánál fogva is -  csak egy 
vázlatos pályakép bemutatására vállalkozik.

Szekfű bölcsészdoktori értekezését magyar 
historiográfiából írta (Adatok Szamosközy István 
történeti munkáinak kritikájához. Budapest, 1904, 
Barcza József Könyvnyomdája). A munkát a Szá
zadok kritikusa, a történész Szabó Dezső nagyra 
értékelte (Századok, 1905. 569-570. p.). A dolgo
zatot Szekfű volt professzorai (Marczali Henrik, 
Angyal Dávid) is „mintaszerű, becses és úttörő” 
munkának ítélték. Az értékeléseket részletesen 
lásd Dénes Iván Zoltán: Szekfű Gyula magánta
nári képesítésének ügye 1914-1916 (Budapest, 
1976, ELTE) című dolgozatának függelékében 
(i. m. 39-40. és 47-48. p.). Szekfű Gyula indulá
sáról, egyetemi éveiről, s az őt ért szellemi hatá
sokról Glatz Ferenc írta a legrészletesebb tanul
mányt (Műhelyhatások a történetírásban. Szekfű 
Gyula eszmei indíttatásairól. In uő: Történetíró és 
politika. Szekfű, Steier, Thim és Miskolczy nemzet

ről és államról. Budapest, 1980, Akadémiai Kiadó, 
92-124. p.). Szekfű bécsi korszakáról ugyancsak 
Glatz írt egy adatgazdag tanulmányt (Szaktudo
mányos kérdésfeltevés és történetpolitikai kon
cepció). Szekfű 1919 előtt írt cikkei közül hár
mat feltétlenül ki kell emelnünk. Mindenekelőtt 
az Anatole France-ról szóló esszét (Anatole Fran
ce. Budapesti Szemle, 1910.359-387. p.), amelyből 
sokat megérthetünk Szekfű szkepticizmusra hajló 
alkatáról. Ez a valóban meglévő személyiségjegye 
azonban aligha nevezhető cinizmusnak, mint azt 
néhány későbbi értékelésben olvashatjuk (Bóka 
László: Szekfű Gyula. In uő: Válogatott tanulmá
nyok. Budapest, 1966, Magvető, 1054-1059. p. és 
Ady és Szekfű. Apollo, 1937.74-93. p.). A második 
kiemelésre méltó tanulmányában Szekfű a köz
ponti kormányszervek irodalmát tekinti át (Az 
osztrák központi kormányszervek történetének 
irodalma. Történeti Szemle, 1912. 185-219. p.). 
Szekfű ebben a tanulmányában mondja el kriti
kus véleményét az osztrák összmonarchia-kon- 
cepciókról. Végül egy Georg von Below könyvről 
írt recenzió jelentőségét külön is ki kell emelni 
(Die deutsche Geschichtsschreibung von den Be
freiungskriegen bis zu unseren Tagen. Geschichte 
und Kulturgeschichte. Egyetemes Philologiai Köz
löny, 1917. 575-578. p.), mivel ebben az írásában 
először fejti ki a nagy német történ észvitával kap
csolatos álláspontját, azaz támogatja a Ranke-Be- 
low-Meinecke irányt a Lamprecht-féle művelő
déstörténeti szemlélettel szemben. Az 1919 előtt 
írt nagyobb munkák közül kiemelendő a szervien- 
sekről és familiárisokról írt dolgozata (Szerviensek 
és familiárisok. Vázlat a középkori magyar alkot
mány- és közigazgatástörténet köréből. Budapest, 
1912, Magyar Tudományos Akadémia), amelyben 
Szekfű kimutatja, egyrészt hogy Magyarországon 
-  elsősorban az erős királyi hatalom miatt -  nem 
jött létre nyugati típusú hűbéri rendszer, másrészt, 
hogy Werbőczy Hármaskönyve az egységes ne
messég (una eademque nobilitas) elvének fenn
tartása érdekében kiiktatta ezt a köztes helyzetben 
álló társadalmi csoportot a magyar történelemből.

Szekfünek az igazi hírnevet -  s nemtelen tá
madások tömegét -  azonban egy másik munkája 
hozta meg, amelyet az emigráns Rákócziról írt 
(A száműzött Rákóczi. Budapest, 1913, Magyar Tu-
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dományos Akadémia. Új kiadás: Budapest, 1993, 
Holnap). A könyv 1914 elején hatalmas vihart ka
vart, mivel a Magyarország című napilap publicis
tái -  mindenekelőtt Kacziány Géza -, továbbá Po- 
lónyi Géza a Függetlenségi Párt képviselője, végül 
pedig Ballagi Aladár a napi politika síkjára terelte 
a vitát. A vita válogatott irodalma megtalálható 
Hellebrant Árpád a Századokhoz csatolt bibliog
ráfiájában (A magyar történeti irodalom. Száza
dok, 1914. 32. p.; 1915. 27-29. p.; 1916. 34. p.; 
1917. 31-32. p.). A bibliográfiából kimaradt cik
kek egy része újságkivágások formájában megma
radt és tanulmányozható a Magyar Tudományos 
Akadémia Kézirattárának gyűjteményében (Ms 
333 és Ms 10203). A Rákóczi-könyv miatt Szekfű 
egyetemi magántanársága is késedelmet szenve
dett, ennek történetét Dénes Iván Zoltán (Szekfű 
Gyula magántanári képesítésének ügyel914-1916. 
Budapest, 1976, ELTE) irta meg. A vihar a Pester 
Lloyd egy szerencsétlenül megválasztott című cik
ke (Der entgötterte Rákóczi. Pester Lloyd, 1914. 
márc. 7.) nyomán támadt. A Magyarország című 
függetlenségi lap ennek nyomán interjút adott 
közre Ballagj Aladárral (Ballagi Aladár -  a Rákó- 
czi-gyalázó könyvről. 1914. márc. 11.6-7. p.), aki 
ebben az interjúban azt fejtegette, hogy Szekfű 
egyoldalúan ítélte meg a fejedelmet, s Rákóczi sze
mélyéről készített jellemrajza vérig sértő. A Ma
gyarország a továbbiakban is ebben a szellemben 
írt a könyvről, s a cikkei nyomán támadt ún. Rá- 
kóczi-mozgalom minden rezdüléséről beszámolt 
(A száműzött Rákóczi történetírója. 1914. márc. 
13. 8. p.; Az „elzüllött” Rákóczi. 1914. márc. 17. 
4-5. p. és márc. 18.6. p.; A Rákóczi-gyalázók. 1914. 
márc. 18. 1. p.; A Szekfű-védnökök. 1914. márc. 
21. 6-7. p.; Rákóczi rágalmazói osztrák kémek vol
tak. 1914. márc. 24. 7-8. p.; Rákóczi és az Akadé
mia. 1914. márc. 25. 7-8. p.; Akció az Akadémia 
ellen. 1914. márc. 25.8-9. p.; A kirablott és elárult 
Rákóczi. 1914. márc. 27. 3-4. p.; Rákóczi és a Ti- 
sza-rendszer. Uo. 9-10. p.; A megtámadott Thaly 
Kálmán. 1914. márc. 29. 6-7. p.; A Rákóczi-gya- 
lázás ellen. Uo. 9-11. p.; Szekfű lord-protektorai. 
1914. márc. 31.4-5. p.; Az ország Rákócziért. Uo. 
8-10. p.; A Rákóczi-mozgalom. 1914. ápr. 1. 5- 
7. p.; Búza Barna: Rákócziért. 1914. ápr. 2.1-2. p.; 
A párisi rágalmazó leleplezése. Uo. 4-6. p.; Harc

Rákócziért. Uo. 8-9. p.; A Rákóczi-mozgalom. 
1914. ápr. 3. 7-9. p.; Rákóczi után Kossuth. 1914. 
ápr. 4. 3-4. p.; A Rákóczi-mozgalom. Uo. 7-8. p.; 
A megátalkodott Rákóczi-gyalázó. 1914. ápr. 5. 
3-5. p.; A Rákóczi-mozgalom. 1914. ápr. 7.7-9. p.; 
A kormány a Rákóczi-mozgalom ellen. 1914. ápr. 
8. 5-7. p. stb.). Szekfű ezekben a cikkekben úgy 
jelenik meg, mint egy fiatal, stréber, császári és 
királyi historikus’, egy nemzetietlen zugtörténész’, 
egy ’szennyes lelkű, obskúrus kalózíró’, egy a ’tu
domány bőrébe bújt hiéna, egy ’közismeretlenség
nek örvendő mákvirág’, akinek ’érzéketlensége és 
kegyetlensége magyar emberhez méltatlan, tudós
hoz illetlen. A napilap karikaturistája is hiénának 
ábrázolja Szekfüt (Hiéna a fejedelem sírján. 1914. 
márc. 22.17. p.), aki éppen lepiszkltja (!) Rákóczi 
sírját, s a lap alkalmi költője pedig ekképpen fakad 
ki: „Óh, szívtelen Júdás, célod el nem éred! Szí
vünkből Rákóczit soha ki nem téped!” (Rákóczi 
Júdása. Vers. Uo. 2. p.). A lapok közül az Új Nem
zedék (Pethő Sándor: A száműzött Rákóczi. 1914. 
márc. 22.10-11. p.; Az Akadémia. 1914. márc. 29. 
3-4. p.; A progresszió és a tiszta víz. Uo. 4. p.; A ko
lozsvári egyetem. 1914. ápr. 5. 3. p.), a Pesti Napló 
(L.L.: Szekfű; 1914. márc. 26. 6-7. p.; A száműzött 
Rákóczi. 1914. márc. 28. 7. p.) és az Alkotmány 
(Túri Béla: Szekfű pszichológiája. 1914. ápr. 12. 
1-5. p.; Landauer Béla: Miért ragaszkodott Rákó
czi a fejedelemséghez? 1914. máj. 12. 2-3 p.; 
A Katholikus Népszövetség állásfoglalása. Uo. 2- 
4.) is csatlakozott a kibontakozó vitához és táma
dássorozathoz. Az ügy néhány napon belül a kép
viselőház asztalára került. Polónyi Géza, függet
lenségi párti képviselő 1914. március 18-án {Az 
1910. évi június hó 21-éré hirdetett Országgyűlés 
Képviselőházának naplója. 23. köt. Budapest, 1914, 
Athenaeum, 94-125. p.) a nemzetiségi kérdés vi
tatása során felszólalásában úgy fogalmazott, hogy 
bécsi sugalmazásra megjelent egy munka, amely 
Rákóczi Ferenc dicsőségét meghurcolta. Másnap, 
március 19-én Berzeviczy Albert, az akadémia el
nöke kért szót, és beszédében megvédte az akadé
mia függetlenségét, továbbá szerinte a felszólalás
ban felmerült vádakat csak olyasvalaki fogalmaz
hatta meg, aki nem olvasta Szekfű könyvét. Ezen 
példátlan hajsza ellen komoly tudósok (például 
Eckhart Ferenc, Holub József, Károlyi Árpád, Sza
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bó Ervin, Tagányi Károly, Vikár Béla, Angyal Dá
vid, Békefi Rémig, Fejérpataky László, Gombocz 
Zoltán, Melich János, R. Kiss István, Révay József, 
Riedl Frigyes, Szentpétery Imre, Szinnyei József 
stb.) léptek fel, s A művelt magyar olvasóközön
séghez címmel egy nyilatkozatot jelentettek meg 
több napilapban (Budapesti Hírlap, Az Újság, Vi
lág, 1914. ápr. 29.). A szöveg teljes terjedelemben 
az aláírók névsorával a Történeti Szemlében olvas
ható (1914.424-429. p.). A polgári radikálisok ve
zető folyóiratában Laczkó Géza méltatta a művet 
(A Rákóczi-irodalom revíziója felé. Huszadik Szá
zad, 1914.1. köt. 533-538. p. A recenzió megjelent 
Laczkó gyűjteményes kötetében is: Öröklés és hó
dítás. Budapest, 1981, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
531-540. p.). A polgári radikálisok vezetője Jászi 
Oszkár a könyvvel kapcsolatban azt fejtegette 
(Szekfű és Andrássy Gyula gróf. Huszadik Század, 
1914. 1. köt. 685-686. p.), hogy bár a Huszadik 
Század körét ’egy világnézeti örvény’ választja el 
a könyv szerzőjétől, mégis a világnézetbeli ellen
tét és a személyes sérelem mit sem számítanak, 
ha a tudomány szabadságáról van szó. Jászi ezt 
a véleményét később is fenntartotta (lásd Jászi 
Oszkár: A Szekfű-ügy körül. Világ, 1916. máj. 9. 
5. p.). Nem volt ilyen megértő Szekfűvel szemben 
Ignotus (Olvasás közben. Hajszák. Világ. 1916. 
ápr. 30. 1-3. p. Lásd még Székely Artur: Szekfű 
Gyula körül. Világ, 1916. máj. 7. 16. p.), aki sze
rint Szekfű elhatárolódása a radikálisoktól, vala
mint annak elhallgatása, hogy a radikálisok véd
ték a könyvet, erkölcsi fogyatkozás, mert ’min
denkinek joga van az opportunizmusra, csak az 
opportunizmus áldozatának nem’. A vita második 
fordulójában Gábor Andor írt a Világba egy le
leplező cikksorozatot Ballagi Aladárról (Ballagi 
tanár úr. 1916. ápr. 16. 11. p.; Ballagi lazsnakol. 
1916. ápr. 21. 5. p.; Mit vétett Ballagi? 1916. ápr. 
23. 4. p.; Az igazi Ballagi. 1916. ápr. 27. 9. p.; Bal
lagi, a történetíró. 1916. máj. 4. 9-10. p.; Udvari 
furir Ballagi. 1916. máj. 19. 7-8. p.). A cikksorozat 
publicisztikai módszerekkel -  és színvonalon -  tá
madja Ballagit, s véli megvédeni ezzel Szekfűt. 
Szekfű és Gábor Andor ezzel kapcsolatos levelezé
sét Vértesy Miklós publikálta (Gábor Andor leve
lei Szekfű Gyulához. Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, 1972.80-99. p.; Szekfű Gyula kiadója: Gábor

Andor. Magyar Könyvszemle, 1971. 336-338. p.). 
A magyar szociáldemokrácia elméleti folyóiratá
ban, a Szocializmusban Migray József tollából je
lent meg kritika (Szekfű könyve, Rákóczi és a tör
ténelem. 1913-1914.309-320. p.). Migray-szem
ben a radikálisok és nyugatosok véleményével 
-  a művet tudományos szempontból gyöngének’ 
nevezi, szerinte ugyanis a szerző, ’egy uralkodó 
család hivatalnoka, s elsősorban házi szolgálatot 
végzett’. Hasonló véleményt fogalmazott meg La
katos László is a Szociálpolitikai Szemlében (Szek
fű és a radikalizmus. 1914. 214-218. p.), szerinte 
ugyanis Szekfű ugyanolyan osztály-történetíró, 
rendi-történetíró, mint Ihaly Kálmán, csak nem 
kék-pirosban, hanem fekete-sárgában pompázik. 
A komoly politikai és kulturális lapok majdnem 
kivétel nélkül Szekfű mellé álltak, még akkor is, 
ha nem mindenben értettek egyet a mű szemlé
letével vagy hangjával. A Protestáns Szemle kriti
kusa (ri.: A száműzött Rákóczi. 1914.301-304. p.) 
bár nem kendőzi el véleményét, nevezetesen, hogy 
a könyvből hiányzik a legfontosabb, Rákóczi nagy
ságának magyarázata, de elítéli a közvélemény ter
rorizmusát, s a tudomány szabadságának kétség
bevonását. A Magyar Figyelő is többször visszatért 
a témára (Szekfű Száműzött Rákóczija. 1914. 2. 
köt. 62-65. p.; Rákóczi gyalázói. 1914.2. köt. 160- 
161. p.; Szekfű és a Magyar Figyelő. 1916. 2. köt. 
229-321. p.), s ezek a szerkesztőségi cikkek oszt
ják a szemle recenzensének, Domanovszky Sán
dornak a véleményét, nevezetesen, hogy fontos 
mű született, de a mű végkonklúziója elhibázott. 
A szemle ezen túl bírálja a Justh-pártiakat, hogy 
miközben támadják a könyvet, aközben azokkal 
vállalnak közösséget, akik ’csizmasarokkal gázol
nak a nemzeti kegyeletben, és rendszert és szo
kást csinálnak a magyar történelem meghamisí
tásából’. A Nyugatban megjelent kritika szerzőjé
nek, Szilágyi Gézának (Tudomány és kegyelet. 
1914. 1. köt. 502-504. p.) mondandója, hogy a 
politikusok fejőstehénnek nézik a történelmet, 
amelyet kényük-kedvük szerint hamisíthatnak 
meg pártcéljaikra. A Nyugat másik recenzense, 
Halász Imre (Rákóczi Ferenc. 1914. 1. köt. 585- 
599. p.) is rendkívül értékesnek nevezte a könyvet, 
de az ő Rákóczi-képe megértőbb és optimistább, 
mint Szekfű Gyuláé, szerinte ugyanis bár Rákóczi
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a magyar függetlenséget nem tudta kiharcolni, de 
tagadhatatlan tény, hogy a Kollonics-féle rendszer 
soha többet nem tért vissza Magyarországra, s ez 
Rákóczinak is köszönhető. Schöpflin Aladár több 
cikkben is visszatért a Szekfű-kérdésre (Thaly Kál
mán revíziója. Nyugat, 1914. 1. köt 183—189. p.; 
A Szekfű-ügy. Uo. 500-502. p.; Aforizmák a Szek- 
fű-ügy körül. Nyugat, 1916.1. köt. 503-508. p. Ez 
utóbbi két cikkének újraközlése: Egy apolitikus el
mélkedései. Budapest, 1994, Századvég -  Nyilvá
nosság Klub, 31-40. p.). Schöpflin szerint a szerző 
analitikus elméjének, pompás írói képességének, 
valamint pszichológiai érzékének köszönhetően 
elsőrangú mű született, s a magyar történetkutatás 
ezzel a könyvvel ismét Szalay László-i, Salamon 
Ferenc-i szintre emelkedett. A katolikus Magyar 
Kultúrában Burján Károly a vita második szaka
szában, tehát 1916-ban (A Szekfű-ügyhöz. 1916. 
382-383. p.; Még egyszer a Szekfű-ügyhöz. Uo. 
425-427. p.) kifejezetten azt kéri azoktól, akiknek 
fontos Rákóczi személye és a tudomány tekintélye, 
hogy ’hagyják abba az áldatlan polémiát’ Szekfű 
ellen. Burján szerint ugyanis Szekfű valóban hibá
kat követett el, gyöngédtelen és tapintatlan’ volt 
a fejedelem személyét illetően, de a ’rakamazi füg
getlenségi dalkör’ álláspontja aligha lehet megha
tározó ebben a kérdésben. Burján szerint a Szekfűt 
gyalázók csak azt érik el, hogy a szerző a ’Jászi— 
Purjesz-Veigelsberg-féle nemzetközi destrukció 
zsákmányává válik’. A történész Török Pál egy vi
tairatot tett közzé (Igazságot Szekfű Gyulának! 
Széljegyzetek a száműzött Rákóczihoz. Győr, 1914, 
Wolf Gyula), amelyben védelmébe vette Szekfű 
munkáját. A Szekfű-vitában gróf Andrássy Gyula 
is megszólalt (A száműzött Rákóczi. Budapest, 
1914, Franklin), s egy kisebb terjedelmű könyv
ben fejtette ki álláspontját. Andrássy szerint Szek
fű könyve ’teljesen jóhiszemű, tudományos célza
tú’ munka, de koncepcióját teljesen elhibázottnak 
tartja. Andrássy úgy látja, hogy Rákóczi ragasz
kodása az erdélyi fejedelemséghez nem volt ön
célú, mindez csak eszköz fő célkitűzésének eléré
séhez, a magyar nemzet alkotmányának és sza
badságának megvédéséhez. A könyv legnagyobb 
szemléleti hibájának azt tartja, hogy míg Thaly 
egyoldalú kurucszemmel nézte a fejedelmet, Szek
fű ugyancsak egyoldalúan labanc szemüvegen ke

resztül lát mindent. A történész Domanovszky 
Sándor (A száműzött Rákóczi. Magyar Figyelő, 
1914. 1. köt. 374-384. p.) bár elismeri Szekfű ki
vételes tehetségét, láttató erejét, művészi megfor
málását, továbbá a Thaly-féle romantikus szemlé
let kritikájának jogosságát, de végső konklúziójá
val, azaz Rákóczi történeti szerepének megítélésével 
nem ért egyet, továbbá élesen bírálja Szekfű pszi- 
chologizálását, végül pedig az ’Anatole France-tól 
tanult’ ironikus hangját. Márki Sándor, aki a leg
terjedelmesebb Rákóczi-életrajzot írta (s éppen 
Thaly javaslatára) első cikkében (A száműzött Rá
kóczi. Élet, 1914. 388-392. p.), amely még a bot
rány kirobbanása előtt íródott Szekfűt a ’legkitű
nőbb készültségű historikusnak’ nevezi, aki bár 
szerinte teljesen fonákul és egyoldalúan mutatja 
be a fejedelem személyét, mégsem ágense semmi
féle politikai törekvésnek, amely a Rákóczi-kul- 
tuszt akarja lejáratni. Márki a Magyarországnak 
küldött levelében (Márki Sándor Rákócziról és 
Thalyról. 1914. márc. 28. 3-4. p.) megvédi Thaly 
Kálmánt, akinek szerinte is voltak történetírói 
gyöngeségei, de aki ’megerősítette azt a nemzedé
ket, amelyet szívtelen, rideg emberek oly mohón 
fosztanának meg eszményeitől’. Márki egy hosz- 
szabb tanulmányt is írt az emigrációba szorult fe
jedelemről (A száműzött Rákóczi. Budapesti Szem
le, 1914. 158. köt. 161-179. p.), ebben azonban 
nem említi a munkát, inkább csak a sorok között, 
valamint kifejtett koncepciójában vitatkozik Szek- 
fuvel. Marczali Henrik a könyvet számottevőnek’, 
és Szekfű elhunyt mesteréhez, Mika Sándorhoz 
méltónak nevezi, s a körülötte támadt vitáról meg
állapítja, hogy tudományos művet csak tudomá
nyos szempontból lehet megítélni, különben -  
mint mondja -  eljutunk az inkvizícióhoz. Marcza
li azonban súlyos hiányosságokat is lát a könyvben: 
a vezérlő fejedelem és a bujdosó Rákóczi szemé
lyiségének egymásra vonatkoztatása, csak azon 
kútfők használata, amelyek Rákóczit kedvezőtlen 
színben tüntetik fel, a francia és a spanyol forrá
sok feldolgozásának hiánya stb. (Az értékelést lásd 
Dénes Iván Zoltán: Szekfű Gyula magántanári ké
pesítésének ügye... I. m. 43-46. p.) Angyal Dávid 
szerint a Szekfű-vitát a magyar szociológusok 
okozták, amikor ’kedvelt törekvésük, a magyar 
történelem kisebbítése’ szándékának megfelelően
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dicsérték a könyvet, s ezzel ellenhatást váltottak 
ki. A könyv Angyal véleménye szerint is túlzottan 
ironikusra sikeredett, de Angyal úgy látja, hogy az 
ironikus nyilakat a szerző nem a fejedelemnek, ha
nem Thalynak szánta. Angyal még visszaemléke
zéseiben {Emlékezések. London, 1971, Szepsi 
Csombor Kör, 127-129. p.) is szentel egy fejezetet 
az ügynek. Eckhart Ferenc egy rövid recenzióban 
tájékoztatta a német olvasóközönséget a könyv 
megjelenéséről, s a könyv körül kialakult vitáról 
{Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge
schichtsforschung, 1914. XXXVI. Band 2. Heft). 
Szekfű több írásában is megkísérelte megvédeni 
álláspontját (Felelet A száműzött Rákóczi dolgá
ban. Akadémiai Értesítő, 1914.251-260. p.; Űjabb 
válasz bírálóimnak. Történeti Szemle, 1914. 452- 
480. p.; Megjegyzések Márki nyilatkozatára. Uo. 
635-637. p. A két előbbi cikk újraközlése Szekfű 
Gyula: Nép. Nemzet, állam. Válogatott tanulmá
nyok. Budapest, 2002, Osiris, 9-43. p.). Szekfű az 
első cikkben sorra veszi a fontosabb vádpontokat 
(pinkapénz, érzékiség, Vigouroux-akták, Welez- 
ügy, zsiványok fejedelme stb.), s sorra megcáfolja 
azokat. Ennek az írásnak a lábjegyzetében van az 
első elhatárolódás a ’Vázsonyi-Jászi-Pikler-féle 
társaságtól’ („A történeti materialista iskola nem 
történettudományi iskola, és azok, akik elveit a ma
gyar történetre alkalmazzák, nemcsak hiábavaló 
és gyermekes képrombolást, de elavult, idejétmúlt 
munkát végeznek.”). A második és harmadik idé
zett cikkben, illetve nyilatkozatban Szekfű Márki 
Sándor és Ballagj Aladár nyilatkozatait értelmezi, 
s védi meg saját álláspontját. (Lásd még Márki 
Sándor: Szekfű úr újabb válaszára. Történeti Szem
le, 1914. 634-635. p.) A könyv körüli vita 1916- 
ban újraindult, köszönhetően annak a ténynek, 
hogy Ballagj Aladár könyvben {Az igazi Rákóczi. 
Budapest, 1916, Rényi Károly) újra kiadta két aka
démiai beszédét (1914. május 11. és 1916. január 
10.), s a kötethez egy néhány darabból álló okirat
gyűjteményt is csatolt. Szekfű leleplező, vitriolos 
tollal megírt védekező könyvének első kiadása va
lamivel hamarabb jelent meg, mint Ballagj könyve 
{Mit vétettem én ? Ki gyalázta Rákóczit? Budapest, 
1916, Dick Manó), így Szekfű az első kiadásban 
csak Ballagi korábbi írásaira hivatkozik. Rövide
sen, tehát még 1916 májusában megjelent azonban

a könyv második kiadása, s ennek függelékében 
reflektált az időközben megjelent könyvre (2. kiad. 
144-165. p.).

A száműzött Rákóczi vitáját többen is feldol
gozták és értelmezték Elsőként R. Várkonyi Ág
nes, aki Thaly Kálmánról szóló monográfiájának 
(7haly Kálmán és történetírása. Budapest, 1961, 
Akadémiai Kiadó) utolsó fejezetében (A törté
netíró és az utókor. Uo. 309-336. p.) írt a vitá
ról. Várkonyi elismeri a Thaly-kritika jogosságát, 
mégis szerinte Szekfű ’elhibázta az első, de a rész
letkérdések tisztázásánál is alapvetőbb kérdést’, 
mivel -  úgymond -  nem széles társadalmi alap
ról’ fordult szembe a romantikus kurucszemlé- 
lettel (i. m. 314. p.). Irene Raab Epstein is szen
tel egy rövid fejezetet (A labanc view of Rákóczi. 
I. m. 38-52. p.) a kérdésnek fent idézett munká
jában. Epstein alapvetően Várkonyi adataira tá
maszkodik, de értékelésében inkább Andrássyt 
követi. Az 1970-es évek végén Glatz Ferenc nyúlt 
ismét a témához. Glatz nem törekedett monogra
fikus feldolgozásra sokkal inkább reflexiókat fű
zött a vitához (Történeti kultusz és történetírás. 
Reflexiók Szekfű „Száműzött Rákóczi”-jához. In 
uő: Történetíró... I. m. 170-208. p.). Glatz mon
dandójának lényege, hogy Szekfű fiatalos, Eötvös 
kollégiumi hagyományokon alapuló, szabadszájú, 
tudományos, szakmai-kritikai lázadása korának 
történeti kultusza, a köznemesi kurucos romanti
ka ellen a Rákóczi-könyv fogadtatásának hatására 
gyökeresen és végérvényesen átalakult, s az egyik 
’kultusz’ elleni lázadása egy másik kultuszhoz, ne
vezetesen a Széchenyi-kultuszhoz való menekü
léssel végződött. Köpeczi Béla is (A bujdosó Rá
kóczi. Magyar Nemzet, 1985. ápr. 4. 15. p.) fenn
tartásokkal él Szekfű forráskezelésével szemben, 
s szemléletével (a Monarchia fenntartásának iga
zolása, a diplomáciai próbálkozások kilátástalan- 
sága stb.) sem ért egyet. Az emigrációban Dénes 
Tibor (1907-1983) írt néhány cikket a száműzött 
Rákóczi kapcsán Szekfűről (Rákóczi nem alku
szik. Irodalmi Újság, 1976. május-június, 8-9. p. 
A cikk kissé rövidítve: Rákóczi nem alkuszik. 
In uő: Arcok és harcok. München, 1979, Újváry 
Griff -  Nemzetőr, 20-28. p.; A száműzött Rákó
czi. Katolikus Szemle, 1982. 239-258. p.). Dénes 
vitacikkeiben Szekfűt hanyag forráskezelésben
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találja vétkesnek, továbbá szerinte ’pártos elvek 
szemellenzőjével’ tekintett a fejedelemre.

Az 1919 előtti korszakban Szekfű harmadik 
nagy munkája egy történeti összefoglaló mű (Der 
Staat Ungarn. Eine Geschichtsstudie. Stuttgart -  
Berlin, 1918, Deutsche Verlags-Anstalt), amelyet 
eredetileg egy német könyvsorozat (Politische Bü
cherei) számára írt, s amely rövidesen magyarul 
is megjelent (A magyar állam életrajza. Történeti 
tanulmány. Budapest, 1917, Dick Manó; 2. bőví
tett kiadás: Budapest, 1924, Dick Manó. Reprint 
kiadása: Budapest, 1988, Maecenas. Ez a reprint 
kiadás -  érthetetlen okokból -  nem a bővített má
sodik, hanem az első kiadáson alapul.). A munká
ról több fontos (Domanovszky Sándor: Századok, 
1918. 168—172. p.; uő: Budapesti Szemle, 1918. 
498. köt. 336-345. p.; Schöpflin Aladár: Nyugat, 
1918.1. köt. 336-343. p.; Braun Róbert: Huszadik 
Század, 1918. l.köt. 71-74. p.) és néhány kevésbé 
jelentős (Bleyer Jakab: Pester Lloyd, 1918. jan. 31. 
1. p.; Bölöni György: Esztendő, 1918. jún. 132-135. 
p: Károlyi Árpád: Budapesti Hírlap, 1918. márc. 
1-3. p.; Miskolczy Gyula: Napkelet, 1924. 1. köt. 
358-361. p.; Munkácsi Kálmán: Történeti Szem
le, 1918. 267-270. p.; Túri Béla: Alkotmány, 1918. 
márc. 24.1-3. p.) recenzió is megjelent. Glatz Fe
renc fentiekben említett monográfiájában külön 
fejezetet szentelt a műnek (Történetíró, jelenkor, 
interpretáció. Szekfű Gyula A magyar állam élet
rajza című munkájáról. In uő: Történetíró... I. m. 
209-248. p.).

1920-ban jelent meg Szekfű egyik korjelző fő 
műve a Három nemzedék (Három nemzedék. Egy 
hanyatló kor története. Budapest, 1920, Élet. (2. 
kiad. Budapest, 1922, Élet; 3. kiad. Három nemze
dék és ami utána következik. Budapest, 1934, Ma
gyar Királyi Egyetemi Nyomda. Újabb kiadások: 
1935,1938,1940,1942. Reprint kiadás: Budapest, 
1989, Maecenas. Ez utóbbi kiadás -  sajnálatosan 
és érthetetlenül -  nem tartalmazza az első és má
sodik kiadások terjedelmes és fontos bevezetőit, 
valamint az első két kiadás mottóját -  ’Jó hazafi
nak lenni nehéz, de nem lehetetlen’). Az 1920-as 
évek eleji két kiadás, majd az 1930-1940-es évek 
újabb kiadásai, valamint az elismerő kritikák 
sora is jelzi a könyv jelentőségét és népszerűsé
gét (Balanyi György: Századok, 1921.255-259. p.;

Baranyay Jusztin: Egyházi Lapok, 1920. dec. 15. 
1-2. p.; Eckhardt Sándor: Katolikus Szemle, 1934. 
331-338. p.; Győry: Népegészségügy, 1921. márc. 
1. 153-154. p.; Heimat, 1921. jan. 1. 16. p.; Hor
váth János: Új Nemzedék, 1920. dec. 16. 2. p.; Les- 
kó József: Egri Egyházmegyei Közlöny, 1921. 8. sz. 
62-65. p.; Makkai László: Erdélyi Helikon, 1934. 
601-613. p.; Milotay István: Magyarság, 1924. dec. 
21. 1. p.; Patek Ferenc: Katholikus Szemle, 1921. 
193-207. p.; Pethő Sándor: Magyarság, 1921. jan. 
1. 8. p.; Szabó István: Protestáns Szemle, 1934. 
365-368. p.; Túri Béla: Nemzeti Újság, 1920. dec. 
8.1. p.; Új Nemzedék, 1920. dec. 15.1. p.; Zsilinsz
ky Endre: Szózat, 1921. febr. 13. 1. p.). A liberáli
sok (Hornyánszky Gyula: Társadalomtudomány, 
1921.476-486. p.; Concha Győző: Budapesti Szem
le, 1921. 532-533. sz. 25-80. p.), a nyugatosok 
(Zadányi Henrik: Nyugat, 1921. 137-143.p.; Mó
ricz Zsigmond: Uo. 148. p.), a zsidó neológia (Sza
bolcsi Lajos: Egyenlőség, 1920. dec. 11. 1-3. p.), 
a polgári radikálisok és szocialisták (Braun Ró
bert: Auróra, 1921. 5-12. p.; Braun Róbert: Szo
cializmus, 1922. 428-430. p.; Z. L.: Bécsi Magyar 
Újság 1921. jan. 18.5-6. p.) élesen bírálták a meg
jelent könyvet. A Bécsi Magyar Újság recenzense 
például azt irta, hogy Szekfű nem történelmet írt, 
hanem ’politikát csinált, tört gerincű, szolgalelkű, 
sötét, tudománytalan, retrográd, reakciós, feudá
lis és bigottan katolikus kurzuspolitikát’. Móricz 
pedig azért neheztelt Szekfűre, mert ’malom alatt 
kelepeit, míg szótlanul és szorgalmasan őrölnie 
kellett volna’. A történészek egy része is lesújtóan 
nyilatkozott a könyvről. Bállá Antal szerint (Ma
gyar Hírlap, 1920. dec. 12. 2. p.) Szekfű ideológi
át gyártott, amely ’sajátságos keveréke a feudaliz
musnak, az ultrakatolicizmusnak, a szervilizmus- 
nak, és minden csak nem keresztény és nemzeti’. 
Szekfű kiváló tanárának, Marczali Henriknek sem 
tetszett az elkészült mű (Pester Lloyd, 1920. dec. 
16. 1. p.; uő: Egyenlőség Képes Folyóirata, 1921. 
jan. 28. 9-11. p.). A Három nemzedék máig fog
lalkoztatja a történészeket. Az 1980-as évek köze
pén George Bárány (Bárány György) rövid tanul
mányt szentelt Szekfű Széchenyi-képének (Három 
nemzedék: Szekfű Széchenyi-portéja. Történelmi 
Szemle, 1985. 508-515. p.), B. Bernát István pe
dig egy figyelemre méltó tanulmányban (Szekfű
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Gyula „Három nemzedéke”. Uo. 1985.319-333. p.) 
elemezte a keresztény és nemzeti erkölcs jelent
kezését a műben.

Szekfű 1921-ben egy kis kötetet állított össze 
(.Széchenyi igéi. Budapest, 1921, Pallas), amelyben 
Széchenyi munkáiból vett -  szövegösszefüggéseik
ből kiragadott -  idézetek szerepelnek. Ezt a metó
dust egy későbbi Széchenyi-válogatás előszavában 
(A mai Széchenyi. Eredeti szövegek Széchenyi Ist
ván munkáiból. Budapest, 1935, Révai) már maga 
is szerencsétlen vállalkozásnak tartotta.

A Három nemzedék megírása után főleg kül
politikai tárgyú tanumányokat és cikkeket írt kü
lönböző lapokba. Ezekből a tanulmányaiból egy 
kis kötetnyit (Történetpolitikai tanulmányok. Bu
dapest, 1924, Magyar Irodalmi Társaság) külön 
is publikált.

1922-ben Szekfű Faji sajátosságaink a gazda
ságtörténetvilágánál címmel egy hosszabb tanul
mányt írt a Minervába (1922. 143-186. és 270- 
304. p.), amelyet később más címmel (A magyar 
bortermelő lelki alkata. Történelmi tanulmány. 
Pécs, 1922, Minerva Társaság. Recenzió: p. cs. [Hor
váth János]: Napkelet, 1925.1. köt. 185-187. p. Új 
kiadása: in Nép, nemzet, állam. Budapest, 2002, 
Osiris, 231-292. p.) önállóan is megjelentetett. 
Ez a tanulmány minden bizonnyal Szekfű egyet
len szorosan vett szellemtörténeti tanulmánya. 
A Thienemann Tivadar alapította és szerkesztet
te Minerváról, s benne Szekfű szerepéről Huber 
Kálmánná bevezetőjéből (A Minerva folyóirat 
története és repertóriuma. 1922-1944. Pécs, 1986, 
Baranya Megyei Könyvtár), valamint H. Lukács 
Borbála -  kissé ideologikus -  kismonográfiájából 
(Szellemtörténet és irodalomtudomány. Vázlatok 
a Minerva köréből. Budapest, 1971, Akadémiai Ki
adó) tájékozódhatunk. A szellemtörténet fogalmá
ról Szekfű kortársa, Joó Tibor írt egy rövid filozó
fiai bevezetőt (Bevezetés a szellemtörténetbe. Buda
pest, 1935, Franklin). A fogalmat az 1920-1930-as 
években széles körben használták és vitatták (lásd 
például Thienemann Tivadar: A pozitivizmus és 
a magyar történettudományok. Minerva, 1922. 
1-28. p.; Zolnai Béla: Nyelvtudomány és szellem- 
történet. Uo. 1922.93-103. p.;). A magyar filozófia 
központi lapjának az Athenaeumnak szellemtörté
neti korszakát Perecz László elemezte a folyóirat

ról szóló kismonográfiájában (A pozitivizmustól 
a szellemtörténetig. Athenaeum 1892-1947. Buda
pest, 1998, Osiris, 143-195. p.). Hell Judit, Lend- 
vai L. Ferenc és Perecz László a XX. századi ma
gyar filozófiát feldolgozó munkájukban (Magyar 
filozófia a XX. században. 1. köt. Budapest, 2000, 
Áron) külön fejezetet szenteltek a magyar szellem- 
történet legfontosabb alakjainak (Kornis Gyula, 
Halasy-Nagy József, Prohászka Lajos, Joó Tibor, 
Révay József, Baránszky-Jób László). Az újabban 
keletkezett írások közül ki kell emelni Rugási Gyu
la (Szellemtörténet és történetfilozófia. In Lackó 
Miklós szerk.: A tudománytól a tömegkultúráig. 
Művelődéstörténeti tanulmányok 1890-1945. Bu
dapest, 1994, 7-36. p.) és Perecz László (Filozó
fia irányzatok és viták a két világháború között. 
In Lackó Miklós szerk.: Filozófia és kultúra. írások 
a modern magyar művelődéstörténet köréből. Bu
dapest, 2001, MTA Történettudományi Intézete, 
9-42. p.) írását.

1926-ban Szekfű lesújtó kritikát írt a Napkelet
be (Álarcos könyvek. Napkelet, 1926. 255-261. p.) 
Sebestyén Gyula Gesta Hungarorum, a magyar ős
mondák öt könyve című művéről. A mű szerzője 
becsületsértésért beperelte a recenzensét. A bíró
ság első és másodfokon felmentette Szekfűt, a kú
ria azonban 1928. május 31-én megváltoztatta az 
ítéletet, és pénzbírsággal sújtotta Szekfűt. Ennek 
a pernek a történetét Vértesy Miklós írta meg (Be
csületsértési per Szekfű Gyula ellen. Egy fejezet 
a magyar kritika történetéből. Kritika, 1976.12. sz. 
12-14. p.). Ugyanebben az évben jelentetett meg 
Iratok a magyar államnyelv kérdésének történeté
hez 1790-1848 címmel és egy terjedelmes beve
zető tanulmánnyal egy forráskiadványt (Budapest, 
1926, Magyar Történelmi Társulat. A bevezető új 
kiadása: in Nép, nemzet, állam. Budapest, 2002, 
Osiris, 293-453. p. Recenzió: Miskolczy Gyula: 
Századok, 1927. 301-305. p.; Tolnai Vilmos: Mi
nerva, 1927. 268-277. p.).

1927 szeptemberétől a miniszterelnök, Beth
len István felkérésére elvállalta az akkor induló 
Magyar Szemle szerkesztését, s 1938 decemberéig 
ő állt a lap élén. Szekfű 1938 után sem vált meg tel
jesen a laptól, hiszen továbbra is itt publikálta fon
tosabb cikkeit, s ő töltötte be a szerkesztőbizottság 
alelnöki posztját. A Magyar Szemle repertóriumát
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és tartalommutatóját Saád József állította össze, 
s ugyancsak ő írt egy rövid tanulmányt, amelyben 
a lap történetét és szerkezetét ismerteti (Magyar 
Szemle 1927-1944. In uő szerk.: Magyar Szemle. 
Repertórium és tartalomelemzés. 1-2. köt. Buda
pest, 1989, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár -  Eöt
vös Loránd Tudományegyetem Szociológiai Intéze
te, 5-39. p.). Az 1970-es évek elején Némedi Dénes 
foglalkozott a Szemle revízióval kapcsolatos tanul
mányaival (A Magyar Szemle revíziós nacionaliz
musának szerkezetéről. Történelmi Szemle, 1972. 
75-110. p.), mindenekelőtt Szekfű, Ottlik László, 
Gogolák Lajos, Joó Tibor, Jancsó Benedek, Keresz- 
tury Dezső, Mályusz Elemér nézeteivel. Szekfű és 
a Magyar Szemle kapcsolatáról Mátrai László is írt 
(Műhelyeim története. Budapest, 1982, Szépirodal
mi Könyvkiadó, 139-157. p.) egy erősen vitatható 
cikket, amelyben a szerző Szekfűt azok közé sorol
ja, akik ’lebecsülték a filozófiát’. Az 1990-es évek 
végén az újraindított Magyar Szemle egy temati
kus számot szentelt az előd lap történetének (Ma
gyar Szemle, 1997.11-12. sz.). Szőke Domonkos 
több eszmetörténeti-politikai tanulmányban fog
lalkozott Szekfű Gyula 1920-1930-as évekbeli tör
téneti-politikai koncepciójával, különösen Szekfű 
Magyar Szemlében játszott szerepével. Ezek a ta
nulmányok összegyűjtve megtalálhatók Szőke 
gyűjteményes köteteiben (Nemzet, középosztály, 
reform. Tanulmányok. Debrecen, 1994, Csokonai 
Kiadó; Szellem és politika. Elemzések és elmélke
dések a két világháború közötti Magyarország tör
ténelméről. Debrecen, 2002, Ethnica). S elkészült 
a szerző monográfiája is a Magyar Szemléről.

Szekfű 1929-ben publikálta az akkor induló 
Magyar Szemle könyvei címet viselő sorozat első 
köteteként Bethlen Gáborról szóló monográfiáját 
(Bethlen Gábor. Történelmi tanulmány. Budapest, 
1929, Magyar Szemle Társaság. 2. kiad. Budapest, 
1983, Helikon.). A munka óriási vitákat váltott ki. 
A mű megjelenése után a református történész 
Rugonfalvi Kiss István (Protestáns Szemle, 1929. 
123-132. p.; valamint Az átértékelt Bethlen Gábor. 
Debrecen, 1930, A szerző kiadása) azt nehezmé
nyezte, hogy a Magyar Történelmi Társulat ’azt 
a Szekfű Gyulát engedte rá Bethlen Gáborra, aki 
nemzeti törekvéseink és nemzeti hőseink megér
tésében ez ideig nagyon kevés érzéket árult el’. Kiss

szerint ez a könyv még a korábbi Szekfű-műveken 
is túltesz a történelmi igazságok lelkiismeretlen 
lábbal taposásában’ és a nemzeti lelkiismeret meg
sértésében. Szekfű válaszában (Kritika és terror. 
Magyar Kultúra, 1929. 251-256; 300-305. p.) ne
hezményezte, hogy R. Kiss István nézeteit átvet
te a református egyház (Baltazár Dezső), s figyel
meztette az egyházat, hogy ennek következtében 
letéved a tudomány útjáról. Hajnal István recen
ziójában (Napkelet, 1929. 299-301. p.) azt emel
te ki, hogy Szekfűnek ismét sikerült egy történeti 
alak addig uralkodó elvont képét megváltoztatni, 
s ’egy igazi férfit és küzdelmes hőst’ életszerűen 
bemutatni. Kós Károly szerint (Erdélyi Helikon,
1929. 231-235. p.) Szekfű Bethlent bár nem Páz
mány és Esterházy szemüvegén keresztül nézi, ’de 
a szemüvege, ha modernebb és tökéletesebb is, an
nak a régi szemüvegnek anyagából és színeiben 
készült el’. Krenner Miklós kritikájában (A Toll, 
1929. 1930. 1. sz. 20-25. p.) inkább a történészi 
mesterségről, valamint a könyv által gerjesztett vi
táról elmélkedik. A Nyugatban Móricz Zsigmond 
(Nyugat, 1929. 2. köt. 381-384. p. Kötetben: Er
kölcsi sarkantyú. Tanulmányok. 2. köt. Budapest, 
1982, Szépirodalmi Könyvkiadó, 720-725. p.) mél
tatta művet, s azt ’komoly, becsületes, élvezetes 
tanulmánynak’ mondta. Móricz szerint azonban 
Szekfű ’nem érintette Bethlen Gábor lelkiéletének 
mélységeit’, azaz a házasságát és szerelmi életét. 
Az 1980-as évek elején, a mű második kiadásakor 
több -  inkább méltató, mintsem elutasító -  kriti
ka jelent meg, így Mikó Krisztináé (Magyar Hír
lap, 1983. dec. 30.6. p.), Benczédi Lászlóé (Magyar 
Hírlap, 1984. márc. 8. 7. p.), Nemeskürty Istváné 
(Magyar Nemzet, 1984. ápr. 13. 8. p.), Veliky Jáno
sé (Alföld, 1984.10. sz. 78-79. p.) és Vigh Károlyé 
(Új Forrás, 1984. 4. sz. 48-52. p.).

1929 és 1934 között jelent meg Hóman Bá
lint és Szekfű Gyula nagy történeti összefoglaló 
műve a Magyar történet (Magyar történet. 1-8. 
köt. Budapest, 1929-1934, Magyar Királyi Egye
temi Nyomda). Szekfű az 1458 és 1914 közöt
ti részt, tehát az egész mű nagyobb részét irta. 
A mű 1943-ig hét kiadást élt meg, s második bő
vített kiadástól kezdve -  nem éppen logikus be
sorolás szerint -  öt kötetben jelent meg. Az első 
kiadás név- és tárgymutatóját Waldapfel Eszter ké
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szítette, de a második kiadástól kezdve már Ember 
Győző mutatóit csatolták a könyvhöz. A Magyar 
történet tehát nagy sikert ért el a nagyközönség 
körében. A szakmai és a tudományos lapok a mű 
jelentőségét megillető terjedelemben foglalkoz
tak a munkával (Rugonfalvi Kiss István: Protes
táns Szemle, 1929. 341-343. p.; Szádeczky-Kar- 
doss Lajos: Uo. 408-413. p.; Szabó Richárd: Uo. 
1931. 155-158. p.; Asztalos Miklós: Uo. 553- 
563. p.; Asztalos Miklós: Uo. 1932. 262-268. p.; 
Asztalos Miklós: Uo. 1933.492-497. p.; Szabó Ri
chárd: Uo. 1935. 81-86. p.; Joó Tibor: Uo. 1935. 
491-493. p.; Dernői Kocsis László: Magyarország,
1930. okt. 14. 12. p.; Székely Ottokár: Katholikus 
Szemle, 1929. 369-371. p.; Székely Ottokár: Uo. 
563-566; Székely Ottokár: Uo. 1930. 380-382. p.; 
Székely Ottokár: Uo. 1931. 149-151. p.; Székely 
Ottokár: Uo. 1932. 308-311. p.; Székely Ottokár: 
Uo. 1933.396-398. p.; Gárdonyi Albert: Történeti 
Szemle, 1929.225-230. p.; Domanovszky Sándor: 
Századok, 1929. 423-429. p.; Domanovszky Sán
dor: Századok, 1930. 881-903. p.; Domanovszky 
Sándor: Uo. 1933. 308-315. p Holub József: Uo.
1935. 192-205. p.; Balanyi György: Uo. 1937. 
356-360. p.; Török Pál: Budapesti Szemle, 1929. 
619. sz. 377-419. p.; Mályusz Elemér: Uo. 1936. 
702-705. sz. 159-179.; 293-318.; 86-104.; 154- 
174. p.; Erdélyi László: Pannonhalmi Szemle, 1931. 
140-148. p.; Török Pál: Napkelet, 1931. 66-67. p.; 
Mérey Ferenc: Uo. 1932.199-204. p.; Erdélyi Lász
ló: Uo. 1932. 77-83. p.; Erdélyi László: Uo. 1933. 
385-386. p.; Erdélyi László: Uo. 1935.160-161. p.; 
L. Ujváry Lajos: Diarium, 1934. 117-118. p.; Uo.
1936. 196-198. p.; Spectator [Krenner Miklós]: 
Pásztortűz, 1934. 281-282. p.; Vass Gyula: Szá
zadunk, 1937. 344-351. p.). Ezek közül kiemel
kednek Domanovszky Sándor és Mályusz Elemér 
recenziói. Domanovszky Szekfűt ’nagyvonalú, 
minden tekintetben modern felfogású’, de elhibá
zott koncepcióval dolgozó történésznek nevezi, 
akit sokkal inkább nagy művésznek, mintsem az 
igazságot rekonstruáló historikusnak tart. Továbbá 
úgy látja, hogy erőteljesen egyoldalú az a beállítás, 
miszerint a nyugati fél tartotta fenn az ősi magyar 
tradíciót, s egyben az európai nyugati hatásnak is 
sokkal inkább ki volt téve. Domanovszky a szekfűi 
koncepció legproblematikusabb részének a Habs

burgok megítélését tartja. Szerinte ugyanis amíg 
a török az országban volt a kontinuitást nem lehe
tett helyreállítani, következésképpen a nyugati és 
a keleti fél egyaránt ’tévelygett’, s a török kiűzése 
után az ország integritásért továbbra is küzdeni 
kellett. Mályusz Elemér -  személyeskedéseket sem 
nélkülöző -  hosszabb terjedelmű recenziójában 
alapjaiban kérdőjelezte meg Szekfű koncepcióját. 
Úgy látta, hogy bár a művészeti stílusok (roman
tika, gótika, reneszánsz, barokk, rokokó) alkal
masak történeti korszakok bemutatására, Szek
fű azonban elvétette a korszakhatárokat. Mályusz 
ugyanis -  szemben Szekfű koncepciójával -  a ma
gyar reneszánszot a XVI., míg a barokkot a XVII. 
századra helyezte, a XVIII. századot pedig a ma
gyar rokokónak nevezte. Mályusz Elemér kritiká
jára Szekfű önálló cikkben reflektált (Válaszom 
a Magyar történet dolgában. Budapesti Szemle, 
1936. 706. sz. 371-384. p.). Válaszában egyrészt 
Mályuszt az egyik legtöbbre hivatott történésznek, 
másrészt személyeskedőnek, bizalmatlannak és 
túlzottan érzékenynek nevezte, aki azonban nem 
törődik mások érzékenységével, sőt becsületével 
sem. A koncepcionális kérdésekben azonban to
vábbra is fenntartja a Magyar történetben meg
fogalmazott véleményét.

Az 1930-as évek Szekfű Gyula legterméke
nyebb történetírói és tanulmányírói korszaka. 
A Magyar történet kötetein kívül ugyanis ekkor 
jelentek meg alapvető tanulmányai a politikai 
történetírásról (In Hóman Bálint szerk.: A ma
gyartörténetírás új útjai. Budapest, 1931, Magyar 
Szemle Könyvei, 395-444. p.), s ekkor kezdi inten
zíven foglalkoztatni a magyar középosztály hely
zete, a nemzetiségi kérdés, az ifjúság problémája, 
az asszimiláció-disszimiláció lehetősége, illetve le
hetetlensége, végül pedig a nép-faj-nemzet-állam 
megoldhatatlannak látszó problematikája. Ezek 
tételes felsorolását lásd fentebb idézett bibliográ
fiákban. A Magyar Tudományos Akadémia Szek
fűt 1940. április 22-én akadémiai levelező taggá 
választotta (székfoglaló előadása nyomtatásban 
csak az 1990-es években jelent meg: Bercsényi és 
Károlyi a szatmári béke előtt. Hadtörténelmi Köz
lemények, 1990.140-149. p.). Ez alkalomból mun
kásságát Kornis Gyula méltatta egy rövid üdvöz
lőbeszédben (Történettudomány és történetpoli
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tika. In uő: Tudós fejek. Budapest, 1942, Franklin, 
124-130. p.). Három évvel később az akadémia 
rendes taggá is választotta (Az erdélyi szász tör
ténetírás. Magyarságtudomány, 1943. 174-198. 
és 325-373. p.). Ebben az időszakban két fontos 
műve jelent meg. Egy általa szerkesztett tanul
mánykötet (Mi a magyar? Budapest, 1939, Magyar 
Szemle Társaság), amelyben Babits Mihály, Ko
dály Zoltán, Bartucz Lajos, Zsirai Miklós, Zolnai 
Béla, Keresztury Dezső stb. mellett ő is publikált 
egy jelentős tanulmányt (A magyar jellem törté
netünkben. Uo. 489-556. p.). A kötetről általában 
méltató kritikák jelentek meg. (Lásd Bognár Ede: 
Pannonhalmi Szemle, 1940. 203-208. p.; Farkas 
Geiza: Láthatár, 1940. 155-156. p.; Illyés Gyula: 
Nyugat, 1940. 80-83. p. Kötetben: Itt élned kell. 2. 
köt. Budapest, 1976, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
78-83. p.; Joó Tibor: Protestáns Szemle, 1940. 71- 
76. p.). A másik jelentős kötetben Szekfű a nem
zeti-nemzetiségi kérdésről írt tanulmányait, pub
licisztikai írásait gyűjtötte össze (Állam és nemzet. 
Tanulmányok a nemzetiségi kérdésről. Budapest, 
1942, Magyar Szemle Társaság). Meg kell említeni, 
hogy az azonos címmel, Benda Kálmán által szer
kesztett francia nyelvű kötet (Etat et nation. Paris, 
1945, Les Presses Universitaires de France) nem 
azonos az 1942-ben magyarul megjelent munká
val. Ez a kötet ugyanis tartalmazza Szekfű beve
zető tanulmányát az Iratok a magyar államnyelv 
történetéhez című forráskiadványhoz, valamint vá
logatást az előbb említett magyar kötetből, végül 
Az erdélyi szász történetírás című tanulmányának 
francia fordítását. A magyar nyelvű kiadást töb
ben (Mátrai László: Századok, 1943. 444-445. p.; 
Parragi György: Magyar Nemzet, 1942. máj. 31. 
9. p.; Szollár Imre: Láthatár, 1942. 186-188. p.; 
Török Pál: Protestáns Szemle, 1942. 284-285. p.) 
ismertették. Szekfűnek az 1930-1940-es években 
kifejtett nemzetiségi gondolataival a közelmúltban 
Cholnoky Győző foglalkozott (Állam és nemzet. 
Uralkodó nemzet- és nemzetiségpolitikai eszmék 
Magyarországon 1920-1941. Budapest, 1996, Ha
todik Síp Alapítvány, passim).

Az 1940-es évek elején -  a német fenyegetett
ség árnyékában -  Szekfű figyelme a nemzetpoli
tikai publicisztika irányába fordult. Ekkor jelen
tek meg cikkei a Magyar Nemzetben, ahol egyfajta

szellemi irányítói szerepet is betöltött. A Magyar 
Nemzet című napilap történetéről, s benne Szekfű 
Gyula szerepéről Vásárhelyi Miklós írt több tanul
mányt (A Magyar Nemzet 1938-1944. In Kendé
né Palágyi Erzsébet szerk.: Magyar Nemzet 1938. 
augusztus 25. -  1944. március 22. Repertórium 
1938-1939. Budapest, 1980, Petőfi Irodalmi Mú
zeum, III—IX. p.; Fejezetek a Magyar Nemzet tör
ténetéből. In Martin József szerk.: Magyar Nemzet. 
50 év. Emlékkönyv. 1938-1988. Budapest, 1989, 
Pallas, 17-47. p. Ez utóbbi tanulmány korábban 
folytatásokban megjelent a Magyar Nemzet ha
sábjain. A közelmúltban előkerült a teljes, cson- 
kítatlan kézirat, s ezt Murányi Gábor rendezte saj
tó alá. Murányi Gábor szerk.: A bilincsbe vert be
széd. Vásárhelyi Miklós sajtótörténeti tanulmányai. 
Budapest, 2002. Élet és Irodalom, 143-227. p.). 
Johancsik János a Magyar Nemzet publicistáinak 
-  mindenekelőtt Pethő Sándornak -  politikai 
irányvonalát elemezte (A Magyar Nemzet „szel
lemi honvédelme”. Századok, 1970. 97-117. p.), 
sajnálatosan a kor elvárásainak messzemenő fi
gyelembevételével. 1942-ben jelent meg a Magyar 
Történelmi Emlékbizottság által kiadott kötetben 
egy fontos tanulmánya (Petőfi útján. Budapest, 
1942, Horizont). Szekfű Gyula nevezetes, s pályá
jának igazi fordulópontját jelentő cikksorozatát 
(Valahol utat vesztettünk) Huszár Tibor (Valahol 
utat tévesztettünk -  1944. Szekfű Gyula pályaké
péhez. Magyar Nemzet, 1994. jan. 15. 16. p.) is
mertette. A háború alatt 1943-ban Szekfű Isztam
bulon keresztül Oxfordba akart emigrálni, hogy 
ott egyetemi állást vállaljon. Erről az emigrálási 
tervről Szegedy-Maszák Aladár visszaemlékezései
ben (Az ember ősszel visszanéz... Egy volt magyar 
diplomata emlékirataiból. Budapest, 1996, Európa, 
227-230. p.) olvashatunk.

Szekfű 1945. április 13-án a Pedagógus Szak- 
szervezetben előadást tartott. Az előadás a Hor- 
thy-rendszert a nemzeti, a keresztény és a Szent 
István-i gondolat -  amelyre ő az életét tette -  le
járatásával és diszkreditálásával vádolta, s szám
vetésre hívta fel a magyar értelmiséget. Az elő
adás szövege eddig még nem került elő. Az ott 
elhangzottakat csak hírlapi tudósításokból (Sza
bad Nép, Szabadság, Szabad Szó, Népszava) is
merjük. Ezeket a cikkeket Varga István gyűjtötte
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össze (Egykorú hírlapi tudósítások Szekfű Gyu
la 1945. áprilisi előadásáról. Történelmi Szemle, 
1985.621-627. p.). A felszólalás Révai József cikke 
(Szekfű Gyula útja. Szabad Nép, 1945. április 19. 
3. p.) miatt országos vitát váltott ki. A hozzászó
lások Szekfű reagálásával együtt egy kis kötetben 
is olvashatók (Új szellemi front. Budapest, 1945, 
Szikra). 1946 januárjában a budapesti Operában 
előadást tartott Leninről. Az előadás szövege kü
lön füzetben is megjelent (Lenin. Budapest, 1946, 
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság).

1945. október 15-én kinevezték moszkvai nagy
követnek. Itt írta a Forradalom közben című alap
vető művét, amely 1947-ben Budapesten -  Szekfű 
Gyula számára is érthetetlen okok következtében 
-  kissé megváltozott címmel jelent meg (Forrada
lom után. Budapest, 1947, Cserépfalvi. Hasonmás 
kiadás: Budapest, 1983, Gondolat). A kötet magá
ban foglalja a Valahol utat vesztettünk című, még 
1943 végén és 1944 elején a Magyar Nemzetben 
megjelent cikksorozatát. Ezek a cikkek külön ki
adásban is megjelentek („Valahol utat vesztettünk.” 
Budapest, 1987, Magvető; 2., jav. kiad. Budapest, 
2000, Holnap). Kemény Gábor a könyvről írt re
cenziójában (Embernevelés, 1948.170-174. p.) azt 
hangsúlyozza, hogy a magyar középosztály életér
zését (quieta non movere) sokáig Szekfű is osztot
ta, de ebben a könyvében végleg leszámolt ezzel az 
elvvel. Gyapay Gábor a Válaszban (Szekfű Gyula. 
Válasz, 1948.346-354. p.) azt veti Szekfű szemére, 
hogy bár elvein (katolicizmus, reformkonzervati
vizmus, kompromisszumok előnyben részesítése) 
nem változtatott, tehát nem lett áruló’, csak az új 
helyzethez igazította ezeket az elveket, mégis eb
ből a művéből már hiányoznak az ideálok, ame
lyek előző műveiben még megvoltak. A munkából 
később részleteket közölt az emigrációs Látóhatár 
című folyóirat Borsody István bevezetésével (A ha
nyatló kor történetírója: Szekfű Gyula. Megjegyzés 
Az egyetlen menekvés: a forradalom című tanul
mányhoz. Látóhatár, 1953. 289-292. p. A tanul
mány megjelent Borsody gyűjteményes kötetében 
is: Amerikai évek. Egy magyarfederalista írásaiból. 
Budapest, 2000, Osiris, 259-265. p.). Borsody sze
rint igaznak tekinthető Szekfű alapvető állítása, 
hogy Magyarországon 1945-ben forradalom zaj
lott, s ezt a tényt az emigrációnak is tudomásul kel

lene vennie. A Forradalom után reprint kiadásáról 
Hársfalvi Péter (Alföld, 1984. 10. sz. 79-83. p.) és 
Nagy Endre (Új Forrás, 1984.4. sz. 53-57. p.) írtak 
ismertetést. Szekfű követi jelentéseit Lázár György 
gyűjtötte össze és publikálta egy informatív beve
zető tanulmány kíséretében (Szekfű Gyula követ és 
a moszkvai magyar követség jelentései 1946-1948. 
Budapest, 1998, Magyar Országos Levéltár). Keve
set tudunk ma még arról, hogy Szekfű mit is gon
dolt valójában a Szovjetunióról, s miért is vállalta 
el tulajdonképpen betegsége ellenére a moszkvai 
követség vezetését? Félelmeiről Kovács Imre visz- 
szaemlékezéseiben olvashatunk (Magyarország 
megszállása. Toronto, 1979, Vörösváry Publish
ing. 2. kiad.: Budapest, 1990, Katalizátor Iroda, 
307-308. p.). Kovács ugyanis leírja, hogy Szekfű 
a szovjet viszonyokról csak félve, de egyértelműen 
nyilatkozott (’Kérlek, ez egy új török hódoltság!’). 
Szekfű 1947-ben Ajánlást írt egy gyűjteményes 
kötetbe (Magyar írók a szovjet népről. Budapest, 
1947, Szikra), amelyben szerepel Pásztor Árpád 
Lenin című verse: Új Krisztus jött. De oly közel 
ma még, / Hogy fel sem éri ez a nemzedék). 1949. 
szeptember 20-án levelet írt Rákosi Mátyásnak, 
amelyben jókívánságait fejezte ki, s egyben örö
mének adott hangot, hogy Rajk László tervei, ame
lyek Magyarországot ’a legnagyobb veszélybe hoz
ták volna meghiúsultak. Az 1940-es évek végén, az 
1950-es évek elején írt munkái közül kiemelkedik 
az emigráns Kossuth Lajosról szóló nagyszerű ta
nulmány (Az öreg Kossuth. In Emlékkönyv Kossuth 
Lajos születésének 150. évfordulójára. 2. köt. Buda
pest, 1952, Akadémiai, 341-433. p. A tanulmány 
új kiadása: in Nép, nemzet, állam. Budapest, 2002, 
Osiris, 547-655, p.). 1955-ben a Csillagban jelent 
meg utolsó nagyobb lélegzetű tanulmánya Az ér
telmiségiek átállása a felszabadulás idején (Csillag, 
1955. 8. sz. 1633-1639. p.). Szekfű 1953 májusá
ban képviselőnek jelöltette magát, s mint ilyen el
fogadta a Hazafias Népfront -  mint Szabad Nép
beli nyilatkozatában (Mi képviselőjelöltek. Szabad 
Nép, 1953. máj. 9. 3. p.) írja -  egyedül lehetséges 
és aktuális programját’ (termelőeszközök állami 
tulajdona, a második ötéves terv megvalósítása, 
a béke fenntartása, a nép felemelése). Erre a -  bib
liográfiákból is hiányzó -  cikkre Szentkirályi János 
egyik írása hívta fel a figyelmet (A „másik Szék
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fű” -  mint képviselőjelölt. Magyar Nemzet, 1973. 
jún. 24.11. p.). Szekfű 1945 utáni életének néhány 
epizódját Keresztury Dezső idézte fel (Ki volt hát 
Szekfű Gyula? Major Ottó interjúja Keresztury De
zsővel. Valóság, 1984.11. sz. 55. p.).

Szekfű Gyula életművének, történetírói jelen
tőségének méltatása már életében megkezdődött. 
Pethő Sándor, aki 1914-ben még A száműzött Rá
kóczi egyik hangos elítélője volt, 1933-ban Szekfűt 
méltató könyvecskét (Szekfű Gyula történetírása. 
Budapest, 1933, Lantos. Recenzió: Katona Jenő: 
Magyar Kultúra, 1933. 2. köt. 66-67. p.) jelente
tett meg. Csuday Jenő, aki éppen a Magyar törté
net megjelenése idején fejezte be -  saját állítása 
szerint -  ’nagy művét’, a kilenckötetes, 500 ívnyi 
terjedelmű magyar nemzet történetét, 1934-ben 
kis kötetet jelentetett meg (Nemzeti történetírá
sunk téves útjai. Budapest, 1934, Szalay Sándor 
Könyvnyomdája) Hóman Bálint és Szekfű Gyula 
történetírásáról. Csuday szerint ez a két történet
író több tévedést és több nemzeti bűnt követett el 
a magyar nemzet ellen, mint az addig élt összes 
történész. Zoványi Jenő 1938-ban megjelent köny
ve (Szekfű és társai történetírása. Budapest, 1938, 
Viktória Nyomda) lazán összefüggő recenziók és 
alkalmi írások gyűjteménye, amelynek elsődleges 
célja, hogy leleplezze a szellemtörténeti irányzatot, 
amely a szerző szerint alapvetően átértékeli a ma
gyar történelmet a katolicizmus javára. A polgári 
radikálisok közül -  a fentebb idézett recenziókon 
kívül -  Hatvány Lajos és Csécsy Imre foglalkoztak 
átfogóan Szekfű életművével. Hatvány két tanul
mányt is szentelt Szekfűnek (A destruktív konst
ruktőr. A Toll, júl. 21.8-12. p. és A magyar törté
nelem kisajátítása. Századunk, 1931. 349-370. p. 
Ezek a tanulmányok Hatvány gyűjteményes köte
tébe is bekerültek a sokatmondó Történelemhami
sítók címmel. Emberek és korok. Regényes korraj
zok, naplók, cikkek. Budapest, 1964, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 283-324. p.). Hatvány szerint Szekfű 
összetéveszti a valódi liberalizmust az álliberaliz
mussal, bírálata csak az utóbbira nézve találó, to
vábbá -  mint szellemtörténész -  nem az igazságot 
keresi, hanem behódol a ’legmegalkuvóbb oppor
tunizmusnak’, sőt óvatos leplek közt a bécsi titkos 
rendőrségnek, spicliknek és az abszolutizmus 
egyéb lakájainak nézeteit terjeszti’. Csécsy cikkei

ből (Német szellemtudomány, magyar liberaliz
mus. Századok, 1934. 223-235. p.; Szekfű Gyu
la bírálata a középosztályról. Uo. 1937. 34-36. p.; 
Szekfű Gyula az asszimilációról és a disszimiláció- 
ról. Uo. 1939. 128-130. p.) egy sokkal finomabb 
és mívesebb kritika bontakozik ki. Csécsy szerint 
ugyanis a szellemtörténet világnézeti tartalma 
(relativizmus, historizmus, a történelem irracio
nalitásának túlhangsúlyozása, szubjektív-intuitív 
módszer stb.) alkalmassá teszik ezt az elméletet, 
hogy konzervatív és reakciós törekvések eszköze 
legyen. Szekfű Gyula is -  mint ezen irányzat egyik 
reprezentánsa, s a germán szellem önkéntelen 
apostola -  ilyen célok miatt fordult a szellemtör
ténethez. Az 1920-as évek végén A Toll publicistája 
(minden valószínűség szerint Zsolt Béla) ’leleplez
te’ Szekfűt, ugyanis egyik párizsi útján felfedez
te, hogy a Három nemzedék igazi forrása Jaques 
Bainville Histoirede Trois Générations 1815-1918 
című műve (A Toll, 1929. 7. sz. 2-3. p.). A folyó
irat másik publicistája, Baross László (A destruk
tív-konstruktőr. A Toll, 1929. 14. sz. 8-12. p.) azt 
fejtegeti, hogy Szekfű valójában nem konstruktív, 
sokkal inkább anarchista történész, a szürke nihi
lizmus historikusa’, valamint dohogó kispolgár, aki 
széthulló, unalmas lapokat ír’, s ’nem becsül sem 
embert sem társadalmat’.

Szekfűt az 1920-as évek közepén, az 1930-as 
évek elején komoly politikai támadások (a ’nem lé
tező magyar konzervativizmus’ képviselete, a ’nem
zeti hősök sárba mártogatásá stb.) érték a liberá
lis Pesti Napló részéről is (Szántó Rudolf: Szekfű 
és a konzervativizmus. Pesti Napló, 1925. jan. 25. 
35. p.; Polonyi Dezső: Modern képrombolók. Uo.
1931. ápr. 12. 16. p.)

Szekfű Gyula megítélése a népi írók körében 
nem volt egységes. Féja Géza inkább Németh Lász
lót -  és Bajcsy-Zsilinszky Endrét -  követve élesen 
bírálta Szekfű ’nagymagyar’ koncepcióját, továbbá 
kötődését a bethleni politikához, s nem osztotta 
Szekfűnek a magyar parasztság jövőjével kapcso
latos nézeteit sem („Kismagyar” és „nagymagyar”. 
Előőrs, 1930. júl. 26. 16. p.; A kurzus felszámolá
sa. Szekfű Gyula és a „nemzeti megújhodás”. Uo. 
1931. nov. 22. 1. p.; A XVIII. század megdicsőü
lése. I-V. Uo. 1932. febr. 7. 4. p.; febr. 14. 2-3. p.; 
febr. 21. 2-3. p.; febr. 28.1-2. p.; márc. 6. 1-2. p.;
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Szekfű Gyula feltűnő karácsonyi cikke a népi írók 
ellen indított perekről. Magyarország, 1937. dec. 
18.5. p.; Az új „életforma” és társai. Magyarország, 
1941. jún 9.5-6. p.; A történetíró, mint publicista. 
Magyar Élet, 1943. 9. sz. 19-21. p.; Csaták Szekfű 
Gyulával. In uő: Lapszélre. Budapest, 1982, Szép- 
irodalmi Könyvkiadó, 250. p.). Fájával szemben 
Szabó Pál (Szekfű Gyula és a parasztság. Szabad 
Szó, 1940. febr. 18.1. p.; Szekfű Gyula és a paraszt
ság. Uo. 1940. febr. 25.5. p.) és Szabó Zoltán (Ma- 
gyarabb magyarság felé. Élet, 1934. jún. 17. 416— 
419. p.; Szekfű. A Reggel, 1937. dec. 20.9. p. Mind
két cikk megtalálható Szabó Zoltán gyűjteményes 
kötetében is: Hazugság nélkül. 3. köt. Budapest, 
1992, Héttorony Könyvkiadó, 232-238. p.) jóval 
nagyobb megértéssel fordult az életmű felé. Sza
bó Zoltán egyenesen azt írja, hogy Szekfű és a fia
tal nemzedék ’Széchenyi közvetítésével jutottak el 
egymáshoz’. Illyés Gyula is elismerte Szekfű érde
meit (Itt élned kell. 2. köt. Budapest, 1976, Szép- 
irodalmi Könyvkiadó, 78-83. p.), de naplójegy
zeteiben (Naplójegyzetek 1929-1945. Budapest, 
1986, Szépirodalmi Könyvkiadó, 151-152. p.) azt 
írja, hogy ő is aláírta volna a Rákóczi-könyv elleni 
kuruc tiltakozást. Jól tükrözi ezt a megosztottságot 
az a vita, amely Szekfű A parasztművelődés két útja 
című cikkének megjelenése után bontakozott ki 
a Kis Üjság (Nagy Ferenc: „Minden nagy kultúr- 
teljesítmény fundamentuma a magyar néplélek 
legyen”. Kis Újság, 1942. júl. 14. 5. p.; Dessewffy 
Gyula: A magyar kultúra köztulajdon. Hozzászólás 
Szekfű Gyula cikkéhez. Uo. 1942. júl. 17. 3. p.; Dar
vas József: Van-e hát külön népi kultúra? Uo. 1942. 
júl. 19.3. p.; lásd még uő: A népi kultúrától a nem
zeti kultúráig. Az Ország Útja, 1942. 8. sz. 245- 
248. p.) és a Népszava hasábjain (Szakasits Árpád: 
Parasztművelődés. Népszava, 1942. júl. 21.3. p.; 
Nagy István: Nem mindent, ami hagyomány... Uo. 
júl. 26.14. p.; Kovács Katona Jenő: Gomb és kabát. 
Uo. aug. 2. 17. p.; Nagy István: Mit ér a kabát vi
selő nélkül? Uo. aug. 9. 14. p.; Takács József: Né- 
piség -  hagyomány -  kultúra. Uo. aug. 30.13. p.J. 
A cserkészifjúság -  talán nem függetlenül Szabó 
Zoltán véleményétől -  inkább az életművet meg
értőkhöz állt közelebb (lásd például Ravasz János: 
A Szekfű-kérdés. Fiatal Magyarság, 1940. jún. 27. 
102-103. p.; Fábián István: Szekfű Gyula és a Fia

tal Magyarság. Uo. júl. 18.115-116. p.; Terestyén 
Tristián: Még egyszer a „Szekfű-kérdés”. Uo. aug.
8. 128. p.; Ravasz János: Zárszó a Szekfű-vitához. 
Uo. aug. 22.138-139. p.J. Vámos Ferenc 1940-ben 
megjelent könyvében (Hagyományok a máglyán. 
A magyar történetírás válsága. Kecskemét, 1940, 
a szerző kiadása) azt fejtegeti, hogy a magyar szel
lemiségben kétféle irány figyelhető meg. Az egyik 
a keleti ’magyar lélek mélységeiből feltörő áram’, 
a másik az ’európai árammal párhuzamosan futó 
irány’. Vámos szerint Szekfű csak az egyik, neveze
tesen a második irányt veszi figyelembe, továbbá, 
hogy nem érti meg Németh Lászlót és Karácsony 
Sándort, akik ezt az európai-keleti meghasonlott- 
ságot világosan felismerték.

Szekfű Gyula vitapartnerei, értékelői közül kü
lön is ki kell emelni Németh Lászlót, Szabó Dezsőt, 
Bajcsy-Zsilinszky Endrét, Mályusz Elemért, Babits 
Mihályt és Szerb Antalt.

Mályusz Elemér (Makó, 1898. aug. 22. -  Bu
dapest, 1989. aug. 25.) volt minden bizonnyal 
a Szekfű-féle konzervatív történetszemlélet leg- 
koncepciózusabb és legkiválóbb bírálója. Mályusz 
bibliográfiáját Soós István (Mályusz Elemér mű
veinek bibliográfiája. In H. Balázs Éva -  Fügedi 
Erik -  Maksay Ferenc szerk: Mályusz Elemér em
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lékkönyv. Budapest, 1984, Akadémiai Kiadó, 445- 
456. p. és Mályusz Elemér publikációi 1985, meg 
nem jelent kéziratai 1913-1967 és az őt méltató 
művek. Történelmi Szemle, 1998.163-166. p.) állí
totta össze. A Szekfű-Mályusz vitáról Erős Vilmos 
publikált egy kismonográfiát (A Szekfű-Mályusz 
vita. Debrecen, 2000, Csokonai). Mályusz polemi
kus írásai közül -  a fentiekben már felsoroltakon 
kívül -  a következőket kell kiemelni: A népiség tör
ténete. In Hóman Bálint szerk.: A magyar törté
netírás új útjai. Budapest, 1932, Magyar Szemle 
Társaság, 237-268. p.; A történettudomány mai 
kérdései. Budapest, 1936, Első Kecskeméti Hír
lapkiadó és Nyomda Részvénytársaság; A közép
kori magyar nemzetiségi politika. Századok, 1939. 
257-294; 385-448. p. A magyar történettudomány. 
Budapest, 1942, Bolyai Akadémia; Haza és nem
zet a magyarországi feudalizmus első századaiban. 
Történelmi Szemle, 1963.4-10. p.; Népiségtörténet. 
Szerk. Soós István. Budapest, 1994, MTA Törté
nettudományi Intézete; A középkori magyarság 
település-és nemzetiségpolitikája. Budapest, 2002, 
Lucidus Kiadó; Magyarország története a felvilágo
sodás korában. Szerk. Soós István. Budapest, 2002, 
Osiris; Klió szolgálatában. Válogatott történelmi 
tanulmányok. Szerk. Soós István. Budapest, 2003, 
MTA Történettudományi Intézete.

Németh László több tanulmányt, kritikát is 
szentelt Szekfűnek. (Újabb történelmi munkák. 
Tanú, 1932. nov. 106-117. p.; Utóhang Szekfü Gyu
la Magyar történetéhez. Tanú, 1936. 1-2. sz. 60- 
65. p.; Messziről, Tanú, 1936. 3-4. Sz. 109-131. p.; 
Kiforgatnak a múltunkból. Kelet Népe, 1939.11. sz. 
2-3. p.; Szekfű Gyula. Budapest, 1940, Bolyai Aka
démia. Ezek a tanulmányok nagyrészt megjelentek 
Németh László különböző -  Életmű szilánkokban, 
Sorskérdések stb. -  gyűjteményes köteteiben, de 
-  sajnálatosan -  kihagyásokkal tarkítva.)

A Németh-Szekfű kapcsolatról, szellemi-po
litikai vitáról többen írtak. Mindenekelőtt Vásár
helyi Miklós (Németh László publicisztikája a má
sodik világháború éveiben. Literatúra, 1982.1. sz. 
54-62. p.), majd Monostori Imre (Egy esszé előz
ményei. Németh László Szekfű-bírálatáról. Nap
jaink, 1983. 3. sz. 16-18. p.; Szempontok Németh 
László Szekfű-esszéjének elemzéséhez. Műhely, 
1983. 5. sz. 32-46. p.; „Szekfű Gyula és a magyar

ság sakkpartija”. Fejezetek a Németh-Szekfű vita 
történetéből. 1-3. Új Forrás, 1983.2-4. sz. 72-77.; 
61-69.; 67-77. p. Monostori a vita történetét fel
dolgozó írásait köteteiben is publikálta: Németh 
László Tanú-korszakának korabeli fogadtatása. 
Budapest, 1989. Magvető, 249-287. és Minőség, 
magyarság, értelmiség. Tizenkét fejezet Németh 
Lászlóról. Budapest, 1994, Püski, 90-114. p.) és 
Grezsa Ferenc (A Tanútól és „Új Tanúig”. Forrás, 
1982.9. sz. 77-79. p.; Németh László Szekfű-köny- 
ve. Tiszatáj, 1983. 5. sz. 75-81. p.). Ebből az iro
dalomból ki kell emelni Gergely András eredeti 
és gondolatébresztő tanulmányát (Németh Lász
ló vitája Szekfű Gyulával. Valóság, 1983. l.sz. 
47-62. p.). Ez a tanulmány kötetben is megjelent 
(Szegedy-Maszák Mihály szerk.: A mindentudás 
igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. Budapest, 
1985, Magvető, 71-101. p.).

1937-ben, amikor Szekfű cikket írt a német 
disszimiláció problémájáról a Magyar Szemlébe 
(Schittenhelm Ede. Magyar Szemle, 1937. 223- 
231. p.) Szabó Dezső egy kis kötettel válaszolt Szek
fűnek {Ede megevé ebédem! Milyen Szekfű nyílt 
Schittenheim Ede sírján? Budapest, 1937, Ludas 
Mátyás kiadás). Szabó a magyar fajelmélet szem
pontjából ízekre szedi -  a maga sajátos stílusá
ban -  Szekfü cikkét. Mondandójának lényege, hogy 
Szekfű írása rosszhiszeműen tudományellenes, lel
kiismeretlenül felületes, szándékosan egyoldalú, 
s végül ravaszul eltakarja a lényeget, azaz a fajok 
harcát, s a magyarságot fenyegető német veszélyt.

Bajcsy-Zsilinszky Endre és Szekfű Gyula vi
szonyát leginkább egymáshoz írt -  s csak részben 
publikált -  leveleikből, valamint néhány publi
cisztikai írásból (Bajcsy-Zsilinszky Endre: Ma
gyar nemzet, magyar állam, magyar faj. Magyar- 
ország, 1934. szept. 11.3. p.; uő: Új nagy nemzeti 
veszedelem. Uo. 1931. júl. 6. 5. p.; Mit kell tenni 
az új nemzeti veszedelem ellen. Még egy hozzá
szólás a Szekfű Gyula cikke körül indult vitához. 
Uo. 1931. júl. 14.5. p.) ismerhetjük meg. Tilkovsz- 
ky Lóránt publikálta -  sajnálatosan és érthetetle
nül nem teljes terjedelemben -  e levelezés minden 
bizonnyal legfontosabb darabját, amelyet Bajcsy- 
Zsilinszky 1941 végén, 1942 elején írt (Tilkovsz- 
ky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky önéletrajzi vallomása 
politikai nézetei fejlődéséről és a szellemtörténet
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hez való viszonyáról. Részletek Szekfű Gyulához 
intézett 1942. évi vitairatából. Századok, 1971. 
966-1001. p.). Bajcsy ebben a 137 oldalas levél
ben leginkább a Magyar történet szemléletét bí
rálja (Széchenyi-kultusz, labanc szemlélet, oszt
rák-német szimpátiák stb.), s azt állapítja meg, 
hogy ezzel szemben ’Kossuth irányába kellene tér
nie a nemzetnek, mind külpolitikai, mind belpoli
tikai tekintetben. Tilkovszky több tanulmányban 
(Bajcsy-Zsilinszky Endre történetpolitikai vitája 
Szekfű Gyulával. Valóság, 1959. 6. sz. 36-46. p.; 
Szekfű Gyula, Szabó Dezső, Bajcsy-Zsilinszky End
re vitája asszimilációról és disszimilációról. Ba
ranyai Művelődés, 1984. 2-3. sz. 123-128. p.) is 
foglalkozott kettejük viszonyával. Erről a viszony
ról Kállai Gyula is publikált (Zsilinszky és Szekfű. 
Magyar Nemzet, 1975. dec. 25.11. p.) egy cikket, 
amelyben -  enyhén szólva vitathatóan -  azt állít
ja, hogy ’mindketten küzdöttek a fasizmus, a há
ború, a Horthy-rendszer katasztrófapolitikája el
len, és a kibontakozást keresve megtalálták az utat 
a Kommunisták Magyarországi Pártjához’.

Babits Mihály rendkívül nagyra értékelte Szek
fű Gyula történetírói teljesítményét (Esszék, tanul
mányok. 2. köt. Budapest, 1978, Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 299-319.; 412-414.; 419-421. p.). 
Babits Szekfűben a konzervatív, szintézisteremtő 
nagy történészt látta, de emellett elismerte Szekfű 
írói kvalitásait. Babits és Szekfű kapcsolatáról, 
konzervatív attitűdjükről Kabdebó Lóránt írt egy 
gondolatébresztő tanulmányt (Babits és Szekfű -  
párhuzamos olvasatban. Új Forrás, 1984. 4. sz. 
57-64. p.). Szerb Antal nevezetes irodalomtörté
netében (Magyar irodalomtörténet. 11. kiad. Bu
dapest, 1997, Magvető, 495-496. p.) szintén azt 
hangsúlyozza, hogy Szekfű stílusában, iróniájá
ban, a történelmi események helyreállításában al
kotó művészi értékeket valósít meg’. Szerb azt is jó 
érzékkel vette észre, hogy Szekfű alapvetően hívő 
lélek, s ezt még szkepszisre és iróniára való hajla
ma sem akadályozza meg.

Barátai, tanítványai és tisztelői (gróf Bethlen 
István, Eckhardt Sándor, Kosáry Domokos, Csa- 
pody Csaba, Gogolák Lajos, Kovács Imre, Zolnai 
Béla, Bisztray Gyula) 1943-ban 60. születésnap
ján egy Magyar Szemle emlékszámot jelentet
tek meg. E szám anyaga később önállóan, könyv

alakban is megjelent (Szekfű Gyula a történetíró 
és a nemzetnevelő. Budapest, 1943, Magyar Szem
le). A kötet egyik legfontosabb tanulmányában 
Kosáry Domokos arról értekezik, hogy a törté
netírásban a történetíró tehetsége és alkotóereje 
a döntő, s nem az alkalmazott metódusok és el
méletek, s amíg lesz magyar történettudomány, 
addig Szekfű az első kategória (ti. jó történészek, 
teremtő szellemek, alkotó tehetségek) első vona
lába fog tartozni. Kosáry az itt kifejtetteket ké
sőbb is fenntartotta (Történészek és irányzatok. 
Emlékezés. Magyar Tudomány, 1982. 722-734. p., 
illetve ennek lábjegyzetekkel kiegészített válto
zata: A magyar történetírás a két világháború 
között. In uő: A történelem veszedelmei. írások 
Európáról és Magyarországról. Budapest, 1987, 
Magvető, 321-355. p.; Szekfű, a szellemi irányí
tó. In Martin József szerk.: Magyar Nemzet. 50 év. 
Emlékkönyv. 1938-1988. Budapest, 1989, Pallas, 
60-65. p.; Gellért Kis Gábor: A provincializmus 
hivatalból üldözendő. Beszélgetés Kosáry Do
mokossal a Hóman-Szekfűről. Élet és Irodalom, 
1990. dec. 14. 10. p.). Ugyancsak írással köszön
tötte Szekfűt 60. születésnapján a szellemtörté
nész Joó Tibor (Szekfű Gyula 60 éve. Magyarság
tudomány, 1943. 165-173. p.) és Mihályi Ernő 
(Szekfű Gyula hatvan éves. Pannonhalmi Szem
le, 1943.199-205. p.)

Az 1930-as évek második felében, de még in
kább az 1940-es évek elején megjelentek azok a 
kritikák, amelyek Szekfűt a szélsőjobboldal irá
nyából érték. Baráth Tibor (Az Új Magyarország 
történetírása. Budapest, 1942, Centrum) szerint 
a magyar politikai történetírás nem foglalkozott a 
két legfontosabb történeti ténnyel, nevezetesen 
a tájak geopolitikai helyzetével és az egyes népek 
faji tulajdonságaival, s ezért Szekfű Gyula is fele
lős. Baráth felelőssé teszi Szekfűt azért is, mert 
a politikai történetírás nem vállalta a legfőbb nem
zeti feladatot, azaz ’Hungária területi védelmét’. 
Pálóczi Horváth Lajos a Magyar Útban (Petőfi és 
-  Szekfű Gyula. Magyar Út, 1942. febr. 12. 5. p.) 
a ’damaszkuszi út vándorának’ nevezi Szekfű Gyu
lát, azaz azt veti a szemére, hogy folyamatosan pál- 
fordulásokat hajt végre, bár -  mint mondja -  ’ál
landó színeváltozásaiban azért van egy állandó 
színkomplexió: a fekete-sárga.
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A magyar marxista és kommunista kritikák 
már az 1930-as évek közepén-végén megjelentek 
a kolozsvári Korunk (Dezséri György: Magyar kul- 
túrkrónika: Szekfű Gyula. Korunk, 1935. 7-8. sz. 
523-527. p.) és az emigrációs Új Hang hasáb
jain Bolgár Elek (Kerékgyártó Kálmán álnéven: 
A magyar szellemtörténeti iskola. Új Hang, 1938. 
4. sz. 77-84. p.; Magyar történet. Uo. 6. sz. 110— 
118. p.) és Lándor Béla (Magyarságtudomány és 
valódi tudomány. Uo. 1939. 10. sz. 52-65 p.; Bu
gaci történetfilozófia és nemzeti jövő. Uo. 1940. 
11. sz. 70-79. p.) tollából. Bolgár kiindulópontja 
az a tétel, miszerint a magyar szellemtörténet az 
egyik mellékhajtása annak az irracionalizmus
nak, amely a fasizmus filozófiai kísérője. Bolgár 
úgy vélte, hogy míg a Hóman-féle szellemtörténet 
a nyílt fasizmus ideológiai rendszere, addig a Szek
fű által kidolgozott rendszer a ’keresztény-nem
zeti jelszóba burkolt kompromisszumos reakció’ 
világnézete. Lándor éles különbséget vél felfedezni 
az igazi tudomány (marxizmus) és a ’beleélő’, az 
objektív törvényszerűségeket tagadó magyarság
tudomány, szellemtörténet stb. között, amelyeket 
ő a ’bugaci történetfilozófia’ különböző formáinak 
tart. Az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején 
kommunista oldalról nem érték komolyabb kri
tikák Szekfűt, mivel őt a rendszer számára meg
nyerendők kategóriájába sorolták, s Szekfű is tett 
gesztusokat a kommunistáknak. A bírálat kerete
it Révai József már 1945-ben (Szekfű Gyula útja. 
Szabad Nép, 1945. ápr. 19. 3. p. Űjraközölve: Új 
szellemi front. Budapest, 1945, 9-12. p.) kijelölte. 
Révai ebben az írásában azt fejtegeti, hogy a ma
gyar kommunista pártnak nem a vádlottak padjá
ra ültetni, hanem megnyerni kell a magyar értel
miséget, s egyben figyelmezteti Szekfűt, hogy még 
adósa a magyar társadalomnak egy tudományos 
önbírálattal. Ez az elismerés a szembefordulásért, 
s egyben egyfajta óvatos kritika jellemzi a Szekfű 
halálakor megjelent tudósításokat és nekrológo
kat is. (Lásd Szekfű Gyula. Szabad Nép, 1955. jún. 
29. 4. p.; Szekfű Gyula. Szabad Nép, 1955. jún. 30. 
4. p.; Szekfű Gyula temetése. Szabad Nép, 1955. 
júl. 5.4. p.; Szekfű Gyula meghalt. Magyar Nemzet, 
1955. jún. 29.5. p.; Az Elnöki Tanács gyászjelenté
se Szekfű Gyula haláláról. Magyar Nemzet, 1955. 
jún. 30.5. p.; Szekfű Gyula temetése. Magyar Nem

zet, 1955. júl. 5. 5. p.; Révész Imre: Szekfű Gyu
la. Akadémiai Értesítő, 1955. 355-357. p.; Szekfű 
Gyula. 1883-1955. Századok, 1955. 960-963. p.; 
Ortutay Gyula: Szekfű Gyula. Csillag, 1955. 8. sz. 
1691-1692. p. Ez utóbbi írás megtalálható Ortutay 
gyűjteményes kötetében is: Fényes, tiszta árnyak. 
Tanulmányok, emlékek, vázlatok. Budapest, 1973, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 327-330. p.) Minden
nél jobban mutatja ezt a paradox helyzetet Szigeti 
József esete. Szigeti ugyanis az 1950-es évek elején 
egy terjedelmesebb „filozófiai-történeti kritikát” 
írt a magyar szellemtörténetről (A magyar szel
lemtörténet bírálatához. Filozófiai Évkönyv, 1952. 
155-197. p. és A magyar szellemtörténet bírálatá
hoz. Magyar Filozófiai Szemle, 1957.215-244. p.), 
amelyet 1956 után jelentősen kibővítve és átdol
gozva önálló könyv alakban (A magyar szellem- 
történet bírálatához. Budapest, 1964, Kossuth) is 
megjelentetett. Szigeti a könyv előszavában arról 
panaszkodik, hogy kritikáját mennyire értetlenül 
fogadták. Szerinte Szekfű az ’első európai fasiszta 
jellegű diktatúra’ kiindulópontjáról bírálja a liberá
lis korszakot. Szigetihez hasonlóan Tánczos Gábor 
(A magyar ellenforradalom nacionalizmusának 
bírálatához. Filozófiai Évkönyv, 1956.127-157. p.) 
is azért méltatlankodik 1956-ban, hogy a népi de
mokrácia nem vitte végig a magyar nacionaliz
mussal szembeni ideológia harcot, ezt az eszmei 
leszámolást, ezt a ’takarítást, tisztogatást’ -  mint 
mondja -  ’túl kurtán-furcsán hagytuk abba’.

Szekfű halála és az 1956-os forradalom után 
megszaporodtak a támadások. Mérei Gyula az 
1950-es évek végén három tanulmányt is írt Szek
fű Gyula történetírásáról (Szekfű Gyula történet- 
szemléletének bírálatához. Társadalmi Szemle, 
1959.27-52. p.; Szekfű Gyula történetszemléleté
nek bírálatához. Századok, 1960. 180-256. p. és 
Szekfű Gyula történetírásának kérdéséhez. Felső- 
oktatási Szemle, 1959. 531-536. p.). Mérei szerint 
a Magyar történetben megfogalmazott álláspont 
az ’imperialista burzsoázia legkifinomultabb és 
legveszélyesebb’ történetírói iránya (a szellemtör
téneti módszer alkalmazása, a „reakciós” Ranke- 
Meinecke-vonal követése, a felvilágosodás és a li
beralizmus elveinek elutasítása, a külpolitika pri
mátusa elvének alkalmazása, a magyar történelem 
kimagasló személyiségeinek túlhangsúlyozása, az
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ősi magyar sajátosságok’ kiemelése, a magyar füg
getlenségi mozgalmak elítélése, Kossuth-ellenes- 
ség, Habsburg-pártiság, hamis pszichologizálás, 
forradalomellenesség, antimarxizmus, munkás- 
ellenesség, antiszemitizmus, klerikalizmus, pesz- 
szimista történetszemlélet, a proletárforradalom
tól való félelem, a szellemi elit vezető szerepének 
igenlése, a tömegek politikai szerepének alábecsü- 
lése stb.). A Századokban megjelent tanulmány
ban sokkal visszafogottabb a kritika. Mérei meleg 
szavakkal emlékezik meg a tanár Szekfűről, kriti
kai-filológiai munkásságáról, valamint stílusáról. 
Bár kivételes tehetségűnek és nem mindennapi 
felkészültségűnek nevezi, végső ítélete mégis úgy 
szól, hogy Szekfű az imperialista burzsoázia his
torikusa volt, s a nagy, alapvető összefüggéseket 
sorra hibásan ábrázolta, továbbá helyes részlet
megfigyelésekből rendre helytelen következteté
seket vont le, végül műveit ’bizonyos határozott 
politikai célok érdekében’ fogalmazta meg. Mérei 
az 1980-as években írt cikkében (Szekfű Gyula, 
a nemzetben gondolkodó történész. Tiszatáj, 1983. 
1. sz. 65-71. p. Ehhez a cikkhez Barcs Sándor fű
zött kiegészítéseket: És Bajcsy-Zsilinszky? Tiszatáj, 
1984. 4. sz. 95-96. p.) már jóval nagyobb megér
téssel és helyesléssel ír egykori tanárának néze
teiről, megfeledkezve korábbi cikkeinek mondan
dójáról. 1959-ben az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán ’ideológiai’ konferenciát rendeztek Szekfű 
Gyula történetírói munkásságáról. A konferencia 
anyaga nem jelent meg, az ott elhangzottakról csak 
egy beszámoló (Térfi Tamás: „Megtalálta az utat 
a néphez és helyét a nép oldalán”. Szekfű Gyula
ankét az egyetem bölcsészkarán. Élet és Irodalom, 
1959. máj. 15.5. p.) tudósított. Az 1956 utáni kom
munista Szekfű-recepcióban fontos szerepet ját
szott Király István. Ő nem írt önálló tanulmányt 
Szekfűről, de előadásaiban, tanulmányaiban és 
cikkeiben (Hazafiság és internacionalizmus. A szo
cialista hazafiság és a magyar szabadságharcos ha
gyományok. I—III. Kortárs, 1973. 1118-1128.; 
1280-1290.; 1476-1491. p.; Hazafiság és interna
cionalizmus. A szocialista hazafiság és a magyar 
szabadságharcos hagyományok. Magyar Tudo
mány, 1973.5. sz. 345-362. p.; Hazafiság és inter
nacionalizmus. Műhely-vita. Magyar Tudomány, 
1974. 1. sz. 27-55. p.; Hazafiság és forradalmiság.

Budapest, 1974, Kossuth; Irodalom és társadalom. 
Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák 1946- 
1975. Budapest, 1976, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
passim) több utalás van az életműre, s ezek -  eny
hén szólva -  egyike sem tünteti fel Szekfűt kedve
ző színben. Király Szekfűt formátumos, de kárté
kony történésznek tartotta, aki ’nem a haladó pol
gárság, legföljebb a Monarchia uralkodó köreivel 
szorosan összeforrt imperialista nagytőke polgár
ságának’ nevében beszélt. Tárnái Andor egyik ta
nulmányában (Szekfű és a „nemzetietlen kor” iro
dalomtörténete. Irodalomtörténeti Közlemények, 
1960. 189-198. p.) azzal a kérdéssel foglalkozik, 
hogy irodalomtörténeti szempontból mennyire 
volt megalapozott Szekfű történeti képe a XVIII. 
századról. Tárnái szerint Szekfű helyesen szakított 
a XVIII. század, mint nemzetietlen kor teóriájával, 
de ideológiai elfogultsága (forradalom helyett re
form, materializmus helyett vallásosság, osztály
harc helyett nemzeti egység, uralkodóház iránti 
hűség) miatt idealizálta ezt a korszakot. Pach Zsig- 
mond Pál is több tanulmányt, cikket írt Szekfű 
Gyula munkásságáról (Az ellenforradalmi törté
nelemszemlélet kialakulása Szekfű Gyula Három 
nemzedékében. Történelmi Szemle, 1962. 387- 
425. p. Ez a tanulmány megjelent Pach gyűjtemé
nyes kötetében is: Történetszemlélet és történettu
domány. Cikkek, tanulmányok. Budapest, 1977, 
Kossuth, 463-519. p.; Kontinuitás és diszkonti
nuitás Szekfű Gyula történetszemléletében. Új 
írás, 1983. 10. sz. 40-53. p.; Szekfű Gyula emlék
táblájánál. Élet és Irodalom, 1983. máj. 27. 5. p.). 
Pach szerint az életmű legnagyobb problémája, 
hogy Szekfű élesen elutasítja a történelemben 
uralkodó általános fejlődési törvényszerűségeket, 
és megkérdőjelezi a ’haladás egyetemes érvényét’. 
Továbbá Pach úgy véli -  vitatkozva ezzel Dénes 
Iván Zoltán koncepciójával -, hogy a Szekfű-élet- 
műben ténylegesen meglévő kontinuus elemek 
(mély vallásosság, katolicizmus, kuruc ellenzéki
ség kritikája, antikapitalizmus stb.) mellett dön
tőek a diszkontinuus gondolatok (1867 versus ke
resztény-nemzeti kurzus, középosztály megerősí
tése versus a magyar társadalom demokratizálása 
stb.). Még az 1960-as években is fehér hollónak 
számított az olyan visszafogott, inkább Szekfű 
gondolatait bemutató, mintsem azokat elítélő írás,



6 1 8  « BIBLIOGRÁFIA “ A konzervatív nemzeteszme

mint amilyen Loránd Imréé (A Három nemzedék
től a Forradalom utánig. Adalékok Szekfű Gyula 
útjához. Világosság, 1966.347-352. p.) volt. A Ma
gyar Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetében a készülő tízkötetes Magyarország tör
ténete című munka periodizációs vitáján (Vita 
a feudális kori magyar történelem periodizációjá
ról. Budapest, 1968, Akadémiai Kiadó) többször 
felmerült Szekfű neve, pontosabban a Hóman- 
Szekfű korszakolási gyakorlata. Benczédi László 
szerint a szellemtörténeti módszer periodizálásra 
képtelen volt. Benczédivel szemben Szekfűt -  pa
radox módon -  Mályusz Elemér védte meg. Má- 
lyusz szerint a szellemtörténet igenis képes perio
dizálásra (román stílus, gótika, reneszánsz, ba
rokk, felvilágosodás, romantika, liberalizmus, 
demokrácia), továbbá szerinte Szekfű műve em
berfeletti vállalkozás’ volt, s Szekfű -  mint minden 
nagy író -  felülemelkedett a nehézségeken. Má
lyusz ugyanakkor fenntartotta azt a véleményét, 
hogy Szekfű a barokk kor XVIII. századba, továb
bá a reneszánsz kor XV. századba helyezésével hi
bát követett el, de ezt részben kényszerűségekkel, 
részben a kutatás hiányával magyarázta. Lederer 
Emma a polgári történetírásról 1969-ben írt, s fen
tebb már idézett munkájában (A magyar polgári 
történetírás rövid története... I. m. 118-136. p.), 
Szekfűt a Horthy-korszak „legkiemelkedőbb te
hetségű történetírójának” nevezte, ám nézeteit 
alapvetően tévesnek és károsnak tartotta. Az év
fordulókon különösen sokat írt Szekfűről Pamlé- 
nyi Ervin (A másik Szekfű. Magyar Nemzet, 1973. 
máj. 20. 9. p.; Vázlat Szekfű Gyuláról -  születésé
nek 100. évfordulóján. Kritika, 1983. 5. sz. 17- 
18. p.; Bevezető. In Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. 
Történelmi tanulmány. Budapest, 1983, Helikon, 
16. p.; Emlékezés Szekfű Gyulára. Magyar Nemzet, 
1983. máj. 21. 9. p. Ezek a cikkek -  az első kettő 
kivételével és kiegészítve még két előadás szöve
gével: Szekfű Gyula, a publicista és A reformtól 
a forradalomig -  olvashatók Pamlényi gyűjtemé
nyes kötetében. Lásd Pályák és irányok. Historiog
ráfiai és művelődéstörténeti tanulmányok. Buda
pest, 1989, Akadémiai Kiadó, 87-112. p.). Pamlé
nyi évfordulós cikkei inkább ismeretterjesztő 
jellegűek, s azt kívánják demonstrálni, hogyan ju
tott el Szekfű a ’Három nemzedék mélypontjától

a szocializmus igenléséig’. E. Fehér Pál cikkeiben 
(Évfordulón -  Szekfűről. Népszabadság, 1973. máj. 
23. 7. p.; A politikus történész dilemmája. Dénes 
Iván Zoltán Szekfű-könyvének margójára. Élet és 
Irodalom, 1976. aug. 7. 3. p.; Kockázatos lenne? 
Népszabadság, 1977. júl. 20. 7. p.; A politika és 
a történész. Élet és Irodalom, 1983. máj. 20. 6. p.) 
azt fejtegeti, hogy Szekfű sikeresebb politikus volt, 
mint történész, s akinek életműve azt bizonyítja, 
hogy ’képtelenség a konzervativizmus és a minő
ség összeötvözése’, de volt ereje szembeszállni haj
dani patrónusaival, s az új, a népi Magyarország 
szolgálatát vállalni.

Szekfű születésének századik évfordulóján 
megjelent cikkek közül kiemelkedik Nemeskürty 
István munkája (Et nos mutamur in illis. Szekfű 
Gyula írói arcképéhez. Kortárs, 1983. 6. sz. 941— 
955. p. Ez a tanulmány megjelent Nemeskürty 
gyűjteményes kötetében is: Tűnődés a történelem
ről. Esszék. Budapest, 1985, Magvető, 251-285. p.). 
Nemeskürty Szekfű fő műveinek elemzésén ke
resztül mutatja be azt az utat, amelyet hosszú pá
lyája során bejárt. Nemeskürty egy korábbi, Dénes 
Iván Zoltán könyvéről írt recenziójában (A múlt 
prófétája. Literatúra, 1976. 3-4. sz. 230-232. p.) 
a múlt prófétájának nevezte Szekfűt, aki bár el
lenforradalmi-ideológiai tevékenysége miatt nem 
kerülhet ’historikusaink pantheonjábaj mégis ’páz- 
mányi jellem volt, s ’felismerni vélte azt a szerin
te helyes utat, amin a nemzetnek, megmaradása 
érdekében, járnia kell’. Az évfordulós megemlé
kezések alkalmával nyilvánított véleményt Her
mann István filozófus is (Ellenvélemény a rehabi
litációról. Magyar Nemzet, 1983. jún. 18. 10. p.), 
aki szerint nem mindenkit kell rehabilitálni, akit 
a korábbi dogmatizmus elutasított, s Szekfű sau- 
lusi’ korszaka, s korábbi konzervatív beállítottsága 
szerinte ebbe a kategóriába tartozik. 1983-ban két 
tudományos ülésszakot is rendeztek, az elsőt az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a másikat 
Szekfű szülővárosában, Székesfehérváron (erről 
lásd Pók Attila: Szekfű Gyula emlékülés Székesfe
hérváron. Századok, 1983.1451-1452. p.), s a na
pi- és hetilapok is közöltek évfordulós megemlé
kezéseket (Gergely András: Szekfű Gyula és a fia
tal írónemzedék. Magyar Hírlap, 1983. máj. 21. 
9. p.; Glatz Ferenc Egy polgári történetíró életútja.
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Népszabadság, 1983. máj. 24.6. p.; Für Lajos: Száz 
éve született Szekfű Gyula. Népszava, 1983. máj. 
21.9. p.; Major Ottó: Egy centenárium tanulsá
gai. A százéves Szekfű Gyula. Új Tükör, 1983. máj. 
22. 23. p.).

Az 1970-es évek elején három kísérlet -  Glatz 
Ferencé, Dénes Iván Zoltáné és Irene Raab Ep- 
steiné -  is történt az életmű monografikus feldol
gozására, de befejezett -  igaz, máig publikálat
lan -  monográfiát csak az utóbbi eredményezett 
(Epstein, Irene Raab: Gyula Szekfű. A Study in 
the Political Basis of Hungarian Historiography. 
Ann Arbor, 1976, Indiana University). Glatz ku
tatásai egy tágabb összefüggésbe helyezték az 
életművet, ugyanis az ő eredeti célja egy marxis
ta historiográfia megírása volt, amely azonban 
máig nem készült el, így -  sajnálatosan -  a Szek- 
fű-életmű feldolgozása is torzó maradt, s csak az 
1919 előtti -  rendkívül adatgazdag, s a fentiek
ben már méltatott -  részek (Történetíró és poli
tika. Szekfű, Steier, Thitn és Miskolczy nemzetről 
és államról. Budapest, 1980, Akadémiai) készül
tek el. Ezen befejezetlen monográfia után Glatz 
inkább csak ismeretterjesztő elő- és utószavakat 
írt (Történetíró, nemzet, társadalom. In Szekfű 
Gyula: Forradalom után. Hasonmás kiadás. Bu
dapest, 1983, Gondolat, I-XXX. p.; A régi magyar 
állam története. In Szekfű Gyula: A magyar állam 
életrajza. Budapest, 1988, Maecenas, 243-263. p.; 
Szekfű Gyula. Nemzeti történetíró a forradalmak 
után. In uő: Nemzeti kultúra -  kulturált nemzet 
1867-1987. Budapest, 1988, Kossuth, 275-303. p.; 
Három nemzedék története a hetedik nemzedék 
szemével. In Szekfű Gyula: Három nemzedék és 
ami utána következik. Budapest, 1989, Maecenas, 
I-XXXVII. p.; Előszó a „Hóman-Szekfűhöz”. Bu
dapest, 1990, Maecenas). Ezekből az elő- és utó
szavakból világosan kiderül Glatz változó hozzá
állása Szekfű életművéhez, nevezetesen az eredeti 
marxista kritika helyett egy megértő, a műveket 
a maguk összefüggésébe helyező és népszerűsítő 
attitűd előtérbe kerülése. A Szekfű-életmű másik 
teljességre törekvő, de ugyancsak torzóban ma
radt recepciós kísérlete Dénes Iván Zoltáné (A his
tóriai illúziók elleni küzdelem történetéből. „Az 
utolsó ál-kuruc fölkelés” kritikájának konzerva
tív és progresszív irányzatai. Valóság, 1973. 8. sz.

20-31. p.; Egy „dezilluzionálás” önellentmondá
sai. Tiszatáj, 1974. 6. sz. 60-65. p.; A „realitás il
lúziója”. A historikus Szekfű Gyula pályafordulója. 
Budapest, 1976, Akadémiai; Az önrendelkezés ér
vényessége. Budapest, 1988, Magvető; 196-255. p.; 
Közüggyé emelt kiváltságőrzés. A magyar konzer
vatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években. 
Budapest, 1989, Akadémiai Kiadó, kül. 178. p.; El
torzult magyar alkat. Bibó István vitája Németh 
Lászlóval és Szekfű Gyulával. Budapest, 1999, Osi
ris; Szekfű Gyula. Budapest, 2001, Új Mandátum, 
7-34. p.; Szekfű Gyula metamorfózisa és kon
zervatív identitása. In uő: Európai mintakövetés
-  nemzeti öncélúság. Értékvilág és identitáskere
sés a 19-20. századi Magyarországon. Budapest, 
2001. Új Mandátum Könyvkiadó -  Az Irodalom 
Visszavág, 143-168. p.; Egy igazságtalanság két 
értelmezése. Szekfű Gyula és Bibó István a párizsi 
békeszerződésről. Magyar Tudomány, 2003. 738- 
746. p.; A magyar politikai skizofrénia feloldási 
kísérletei -  ötven éve halt meg Szekfű Gyula. Ma
gyar Tudomány, 2005.1561-1569. p.). Dénes Iván 
Zoltán felfogása Szekfű Gyuláról az elmúlt évtize
dekben kissé megértőbb lett, alapvetően azonban 
nem változott. Dénes koncepciójának kiinduló
pontja egykori tanárának, Szabad Györgynek egy 
vitán elhangzott (Hazafiság és internacionalizmus. 
Műhely-vita. Magyar Tudomány, 1974. 1. sz. 32- 
35. p.) gondolata, nevezetesen, hogy Magyarorszá
gon az illúziók -  kívánatos -  kritikája helyébe az 
illúziók váltógazdasága lépett’. Dénes szerint tehát 
Szekfű Gyula az illúziók oszlatása helyett maga is 
a ’realitás illúziójába’ esett. Dénes továbbá -  véle
ményem szerint helyesen -  hangsúlyozta, hogy 
az életmű diszkontinuus motívumainál lényege
sebbek és meghatározóbbak a kontinuus elemek, 
mindenekelőtt a XX. századi magyar konzervati
vizmust megteremteni szándékozó igyekezet, még 
akkor is, ha a konkrét megfogalmazással (á Szé- 
csen Antal nevével jelölhető labanc irányzatot 
termelte újra és emelte magasabb szintre’) aligha 
érthetek egyet. Dénes másik alapgondolata, hogy 
Szekfűben a Rákóczi-vita kapcsán az 1910-es évek 
közepén rögzült a ’felelőtlen, csábító demagógok
- éretlen, elcsábított közvélemény -  hivatott, nép
szerűtlen reálpolitikusok’ koncepciója, s ezt ké
sőbb a magyar történelem rendezőelvévé emelte.
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Dénes Szekfű-képét alapjaiban tartja elhibázott- 
nak Erős Vilmos (A hatalom humanizálása, avagy 
Szekfű démonizálása? Megjegyzések Dénes Iván 
Zoltán: Eltorzult magyar alkat. Bibó István vitája 
Németh Lászlóval és Szekfű Gyulával című köny
véhez. Századvég, 2000. 19. sz. 135-144. p.). Na
gyobb megértést tanúsít Dénes koncepciója iránt 
Gergely András (Magyar Tudomány, 2001. 3. sz. 
369-372. p.), aki Dénes könyvéről írt recenziójá
ban elfogadja Bibó ’primátusát’, bár néhány rész
letkérdésben (paranoia -  közösségi skizofrénia) 
különvéleményt fejt ki.

Szabó Miklós több tanulmányban is foglalko
zott (Az ellenforradalmi korszak eszmetörténeti 
előzményei. In Veliky János szerk.: Studium. II. 
köt. Debrecen, 1971, Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem, 87-93. p.; Üj vonások a századfordulói 
magyar konzervatív politikai gondolkodásban. 
Századok, 1974. 3-65. p. A tanulmány újraközlé
se: In uő: Politikai kultúra Magyarországon 1896- 
1986. Válogatott tanulmányok. Budapest, 1989, At
lantis, 109-176. p.; Nincs harmadik út. Gondola
tok a magyar polgárosodás útvesztőiről. Beszélő, 
2000. 1. sz. 53-58. p.) Szekfű antikapitalizmusá- 
nak okaival. Lackó Miklós is nagy utat tett meg 
attól a gondolatától, miszerint az ’ideológiailag 
igényes gondolatok csak a kicsiny polgári radiká
lis csoportoknál lelhettek otthonra’. Lackó ugyanis 
az 1980-as évek közepétől a magyar konzervativiz
must, s benne Szekfű Gyula teljesítményét a ma
ga történetiségében és összefüggésében ábrázolta 
(A magyar politikai-ideológiai irányzatok átalaku
lása az 1930-as években. In uő: Válságok -  válasz
tások. Történeti tanulmányok a két háború közöt
ti Magyarországról. Budapest, 1975, 318-363. p.; 
Szekfű Gyula és kortársai. In uő szerk: A két világ
háború közötti Magyarországról. Budapest, 1984, 
Kossuth, 375-402. p.; Szekfű-problémák. In uő: 
Korszellem és tudomány 1910-1945. Budapest, 
1988, Gondolat, 12—111. p.; Szekfű, Bethlen és az 
Encyclopaedia Britannica. Uo. 112-142. p.; Bujdo
só vagy szabadságszerető realista? írások és viták 
a nemzeti jellemről. Uo. 143-219. p.; Történetírás 
és irodalmi élet. In uő: Sziget és külvilág. Váloga
tott tanulmányok. Budapest, 1996, MTA Történet- 
tudományi Intézet, 345-368. p.; Két portré. In uő 
szerk.: Filozófia és kultúra. írások a modern ma

gyar művelődéstörténet köréből. Budapest, 2001, 
MTA Történettudományi Intézete, 83-111. p.).

Gerő András az 1980-1990-es években két ta
nulmányt tett közzé a Szekfű-problémáról (A Há
rom nemzedék Széchenyi képe. Tájékoztató -  Mű
velődési Minisztérium Marxizmus-Leninizmus 
Oktatási Főosztály, 1982.4. sz. 97-128. p.; Hóman- 
Szekfü és ami utána következik. Kritika, 1991.2. sz. 
39-41. p. A két írás olvasható Gerő gyűjteményes 
kötetében: Utódok kora. Történeti tanulmányok, 
esszék. Budapest, 1996, Üj Mandátum Könyvki
adó, 69-104. p.) Az elsőben Gerő azzal foglalko
zik, hogy Szekfű miért és hogyan teszi ’időtlenné’ 
Széchenyi István alakját a Három nemzedékben, 
míg a másodikban azt a kérdést feszegeti, hogy 
miért lehet népszerű ’a Hóman-Szekfű’ 60 évvel 
a megjelenés után, s az újabb összegzések -  min
denekelőtt a ’tízkötetes akadémiai történet’ -  mi
ért nem váltották be a hozzájuk fűzött reménye
ket. Hegedűs Sándor (Szekfű Gyula és a magyar 
történelem. Ezredvég, 2000. 12. sz. 60-66. p.) 
cikkében azt igyekszik bizonyítani, hogy a fasiz
mus hatására Szekfű ’megtagadta régi önmagát’, 
s szembeszállt ’azokkal a nacionalistákkal, akik 
a trianoni sérelmeket még a második világhábo
rúban játszott szerepünk után sem tudták meg
emészteni’. Soós Árpád a Havi Magyar Fórumban 
(Szekfű Gyula és a magyar állam eredetének kér
dése a kettős millennium fényében. Havi Magyar 
Fórum, 2001. 9. sz. 42-52. p.) viszont azt igyek
szikbizonyítani -  csekély meggyőző erővel -, hogy 
Szekfű szellemtörténeti, redukciós történeti szem
lélete csődbe vitte a magyar történettudományt’, 
s ’történetírói boszorkánykonyhája mérgei azóta 
is hatnak’. Soós szerint Szekfű hivatalos történet
írói pozíciója nem ingott meg a kommunizmus 
alatt sem, miután sikeres salto mortaléja folytán 
keresztény-germán Mitteleuropa koncepcióját 
kommunista-szovjet Közép-Európa koncepcióra 
váltotta át’. A legújabban született irodalomból há
rom tanulmány érdemel figyelmet. Lánczi Andrá
sé (Álomhüvelyezés. A magyar szellemtudomá
nyok a két világháború között. Világosság, 1998. 
3. sz. 27-47. p.) ifj. Bertényi Iváné (Szekfű Gyu
la. In Romsics Ignác szerk.: Trianon és a magyar 
politikai gondolkodás 1920-1953. Tanulmányok. 
Budapest, 1998, Osiris, 51-69. p.), valamint Mis-
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kolczy Ambrusé. Miskolczy nemzeti mitológiai’ 
kutatásai során több munkájában is érinti Szekfű 
életművét (Mi a magyar? Nemzetkarakterológia 
és nemzeti mitológia válaszútján. Századok, 1998. 
1263-1304. p.; Szellem és nemzet. Babits Mihály, 
Szekfű Gyula, Eckhardt Sándor és Zolnai Béla vi
lágáról. Budapest, 2001, Napvilág; „A történeti Er
dély” és az „Állam és nemzet” öröksége. Századok, 
2003.219-232. p.). Miskolczy koncepcióját, külö
nösen a liberális Zolnai -  antiliberális Szekfű tételt 
Erős Vilmos (Magyar szellemtörténet. Aetas, 2002. 
2-3. sz. 294-297. p.) éles kritikával illette.

Szekfű Gyula hagyatéka az Egyetemi Könyv
tárban található, de más levéltárakban (OSZK 
Kézirattár, MTA Kézirattár) is őriznek Szekfű-le- 
veleket. Ez a hatalmas mennyiségű levelezés ma 
még nagyrészt kiadatlan. Az OSZK Kézirattárának 
Levelestárában és néhány más fondban is jelentős 
mennyiségű Szekfű-levél található. A fentiekben 
idézett monográfiák és tanulmányok egy része 
(Dénes Iván Zoltán, Glatz Ferenc) idéz ezekből 
a levelekből, de a levelek szisztematikus feldol
gozása és kiadása még a jövő feladata. Ebből 
a kötetekre rúgó anyagból csupán nagyon keve
set publikáltak (Szentkirályi János: Egy barátság 
dokumentumai. Magyar Nemzet, 1977. febr. 27.
9. p.; Halabuk József: Szekfű Gyula ismeretlen le
velei egy történészvitáról. Magyar Nemzet, 1980. 
nov. 4. 8. p.; Sas Péter: Levelek Bánffy Miklóshoz. 
Confessio, 1982. 3. sz. 119-121. p.; Sándor Anna: 
Kónyi Manó levelesládája. MIOK Évkönyv, 1983— 
84. 310-318. p.; Monostori Imre: Babits Mihály 
levelei Szekfű Gyulához. Új Forrás, 1984. 1. sz. 
10-18. p.; Nagy Péter Tibor: Szekfű Gyula levelei 
Balogh Józsefhez. Történelmi Szemle, 1992.231— 
248. p.; Huszár Tibor: A Magyar Szemle körül. 
Szerkesztői, szerkesztőségi levelek 1927-1937. 
Valóság, 1993. 12. sz. 67-90. p.; Schweitzer Gá
bor -  Török Petra: „Ne köszönje meg nekem a fá
radságomat ebben az ügyben.” Szabolcsi Lajos le
velei Szekfű Gyulához. Történelmi Szemle, 1999. 
333-340. p.; Hermann Róbert: Szekfű Gyula és 
Gyalókay Jenő a Görgei-kérdésről. Folio Histori- 
ca, 1999. 39-48. p.; Murányi Gábor: Szekfű Gyula 
ismeretien levele. In Martin József szerk.: Pulitzer- 
antológia. 1989-1999. Budapest, 1999, Prikomm, 
183-192. p.).

Gróf Bethlen Istvánról (Gernyeszeg, 1874. okt. 3. 
-  Moszkva, 1946. okt. 5.) nem készült bibliográ
fia, de Bethlen műveinek listája, valamint a róla 
szóló anyag megtalálható Romsics Bethlen-élet- 
rajzának lábjegyzetanyagában. Bethlen -  politikus 
lévén -  csak rendkívül keveset publikált (A ma
gyar birtokpolitika feladatai Erdélyben. Budapest, 
1913; Az oláhok birtokvásárlásai Magyarországon 
az utolsó 5 évben. Budapest, 1912, Pátria; Beth
len István angliai előadásai. Budapest, 1933, Ge
nius; Magyarország kisebbségi politikája. Budapest, 
1933, Magyar Szemle Társaság; Gróf Apponyi Al
bert emlékezete. Budapest, 1934, Magyar Tudo
mányos Akadémia; 1920-1940. Budapest, 1940, 
Franklin; A politikus és a publicista. In Kornis 
Gyula szerk.: Herczeg Ferenc. Budapest, 1943, Űj 
Idők, 117-130. p.), írásainak nagy része alkalmi 
írás, politikai beszéd, felkérésre írt megemléke
zés. Bethlen cikkei és tanulmányai hozzáférhe
tők egy régebbi gyűjteményben (Bethlen István 
gróf beszédei és írásai. 1-2. köt. Budapest, 1933, 
Genius), illetve egy újabb, Romsics Ignác által 
szerkesztett kötetben (Bethlen István: Válogatott 
politikai írások és beszédek. Budapest, 2000, Osi
ris). Ugyancsak Romsics rendezte sajtó alá Beth
len István rendkívül fontos politikai emlékiratát 
(Bethlen István emlékirata 1944. Budapest, 1988, 
Zrínyi). Bethlen válogatott iratait Szinai Miklós és
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Szűcs László adták ki (Bethlen István titkos iratai. 
Budapest, 1972, Kossuth). Bethlen Istvánról ren
delkezünk egy modern szemléletű monográfiával 
(Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. 2. 
kiad. Budapest, 1999, Osiris), s a két világháború 
között is született néhány -  nem igazán jelentős 
-  munka (Sebess Dénes: Bethlen István gróf. Tör
ténelmi korrajz. Egy kortárs feljegyzései. Budapest, 
1927, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda; Surányi 
Miklós: Bethlen. Történetpolitikai tanulmányok. 
Budapest, 1927, Singer és Wolfner; Báró Mada- 
rassy-Beck Gyula: Quo vadis domine Bethlen? Bu
dapest, 1929, Cobden Szövetség; Beregi Béla: Gróf 
Bethlen István és a magyar közgazdaság. Gazda
ságpolitikai tanulmány. Budapest, 1930, A szerző 
kiadása; Bethlen István gróf miniszterelnöksége ti
zedik évfordulójára. 1921-1931. Emlékalbum. Bu
dapest, 1931, Egységes Párt; Vass Sándor: A válság 
szekerén. A Bethlen kormány uralma, a válság és 
a kibontakozás. Budapest, 1931, Sylvester Irodalmi 
és Nyomdai Intézet; Fenyő Miksa: Bethlen István. 
Budapest, 1936, Cobden Szövetség).

Gróf Klebeisberg Kuno (Magyarpécska, 1875. 
nov. 13. -  Budapest, 1932. okt. 11.) bibliográfiáját 
T. Kiss Tamás állította össze (Válogatott bibliográ
fia. In uő szerk.: Klebelsberg Kuno. Budapest, 1999, 
Új Mandátum, 359-362. p.). Klebelsberg fő művei 
a következők: Ungarische Kulturpolitik nach dem 
Kriege. Budapest, 1925, Pester Lloyd; Gróf Kle
belsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 
1916-1926. Budapest, 1927, Athenaeum; Neona- 
cionalizmus. Budapest, 1928, Athenaeum; Küzdel
mek könyve. Budapest, 1929, Athenaeum; Jöjjetek 
harmincas évek! Budapest, 1930, Athenaeum; Vi
lágválságban. Budapest, 1931, Athenaeum; Utolsó 
akkordok. Budapest, 1933, Athenaeum; Gróf Kle
belsberg Kuno politikai hitvallása. Budapest, 1935, 
Athenaeum (új kiadás: Budapest, 2000, Gróf Kle
belsberg Kuno Alapítvány). Klebelsberg fonto
sabb írásaiból két válogatás is olvasható (Tőkécz- 
ki László: Klebelsberg Kuno -  egy elfelejtett kul- 
túrpolitikus. Századvég, 1986. 2. sz. 110-197. p.; 
Glatz Ferenc szerk.: Tudomány, kultúra, politika. 
Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írá
sai 1917-1932. Budapest, 1990, Európa; T. Kiss 
Tamás szerk.: Klebelsberg Kuno. Budapest, 1999,

Új Mandátum). Bár Klebelsberg Kunoról nem szü
letett modern tudományos monográfia, a rá vo- 
nakozó irodalom viszonylag terjedelmes (Emlék
könyv dr. Gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados 
kultúrpolitikai működésének emlékére. Budapest, 
1925, Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállala
ta; Kornis Gyula: Gr. Klebelsberg Kuno. Budapest, 
1932, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda; Zolnai 
Béla et alii: Klebelsberg emlékezete. Szeged, 1933, 
Széphalom Kör; Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete. 
A Gr. Klebelsberg Kunoról szóló emlékbeszédek és 
megemlékezések. Budapest, 1938, Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda; Kornis Gyula: A magyar mű
velődéspolitika hőse: gróf Klebelsberg Kuno. In uő: 
A magyar politika hősei. Budapest, 1940, Franklin, 
368-387. p.; Huszti József: Gróf Klebelsberg Kuno 
életműve. Budapest, 1942, Magyar Tudományos 
Akadémia; Glatz Ferenc: Kultúrpolitika és szak- 
tudomány, 1919-1931. Klebelsberg tudománypo
litikai programja és a magyar történettudomány. 
In uő: Nemzeti kultúra -  kulturált nemzet, 1867- 
1987. Budapest, 1988, Kossuth; Tőkéczki László: 
Konzervatív reform a legkorszerűbb eszközökkel. 
Klebelsberg Kuno. Valóság, 1990. 2. sz. 48-63. p.; 
Klebelsberg Kuno emlékalbum. Hatvan, 1992, Bajza 
József Gimnázium - Egészségügyi Szakközépisko
la -  Bajza Öregdiákok Baráti Köre; Ladányi Andor:
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„Nemcsak a gazdasági életben van szükség raciona
lizálásra, hanem kultúrpolitikánk terén is." Klebels- 
berg törekvései a felsőoktatás intézményhálózatá
nak átalakítására. Budapest, 1994, Oktatáskutató 
Intézet; Zombori István szerk.: Gróf Klebelsberg 
Kuno emlékezete. Szeged, 1995, Keresztény Értel
miségiek Szövetsége; Prohászka László: Klebels- 
berg-ábrázolások a szobrászatban és az éremmű
vészetben. Budapest, 1996, Gróf Klebelsberg Kuno 
Alapítvány; János Lakos: Klebelsberg und die unga
rischen Archive. Budapest, 1996, Gróf Klebelsberg 
Kuno Alapítvány; Klebelsberg-kutatások, 1995. Bu
dapest, 1996, Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány; 
Klebelsberg 120. A szegedi ülésszak kibővített anya
ga. 1995. nov. 27. Budapest, 1996, Gróf Klebelsberg 
Kuno Alapítvány; Gyáni Gábor: Történetírásunk 
bécsi korszaka. Holmi, 1997.10. sz. 1486-1492. p.; 
T. Kiss Tamás: Állami művelődéspolitika az 1920- 
as években. Gróf Klebelsberg Kuno kultúrát szer
vező munkássága. Budapest, 1998, MMI -  Mik
száth Kiadó; Hencz Péter: Gróf Klebelsberg Kuno, 
a harmadik évezred minisztere. Szeged, 1999, Bába 
és társai).

Gróf Teleki Pál (Budapest, 1879. nov. 1. - Buda
pest, 1941. ápr. 3.) bibliográfiáját Trautman György- 
né állította össze (Teleki Pál -  Bibliográfia. In Csi- 
csery-Rónay István -  Vigh Károly szerk.: Teleki Pál 
és kora. A Teleki Pál emlékév előadásai. Budapest, 
1992, Occidental Press, 187-222. p.). A Telekire 
vonatkozó újabb irodalom megtalálható Ablon- 
czy Balázs monográfiájában (Teleki Pál. Budapest, 
2005, Osiris, 511-527. p.). Teleki rendkívül sokat 
publikált (Az elsődleges államkeletkezés kérdéséhez. 
Államtudori értekezés. Budapest, 1904, Franklin; 
Atlasz ajapáni szigetek cartographiájának törté
netéhez. Budapest, 1909, Hornyánszky; A földrajzi 
gondolat története. Essay. Budapest, 1917, A szerző 
kiadása. Új kiadás: Budapest, 1996, Kossuth; Ma
gyarország néprajzi térképe a népsűrűség alapján. 
Budapest, 1919, Hornyánszky; Amerika gazdasá
giföldrajza. Budapest, 1922, Centrum; Európáról 
és Magyarországról. Budapest, 1934, Athenaeum; 
A gazdasági életföldrajzi alapjai. 1-2. köt. Buda
pest, 1936, Centrum; Beszédek. 1939. Budapest, 
1939, Stádium; Magyar nemzetiségi politika. Bu
dapest, 1940, Stádium; Szent István birodalma

1941-ben. Budapest, 1941, Élet; Magyar politikai 
gondolatok. Budapest, 1941, Stádium; Szent István 
birodalma 1941-ben. Budapest, 1941, Élet; Mer
jünk magyarok lenni! Budapest, 1943, Fiatal Ma
gyarság Szövetsége; Az igazi tisztviselő. Gödöllő, 
1994, Teleki Pál Egyesület). Teleki országgyűlési 
beszédeit Papp Antal gyűjtötte össze (Teleki Pál 
országgyűlési beszédei. Budapest, 1943, Stádium), 
válogatott írásait pedig Ablonczy Balázs adta ki 
(Teleki Pál: Válogatott politikai írások és beszé
dek. Budapest, 2000, Osiris). A Teleki-irodalom 
is jelentős, s Ablonczy Balázsnak köszönhetően 
rendelkezünk modern szemléletű monográfiával 
(bibliográfiai adatait lásd fentebb). A Teleki-iro
dalom fontosabb darabjai a következők: Cholno- 
ky Jenő: Teleki Pál gróf. Földrajzi Közlemények, 
1939. 71-80. p. és 1941. 63-71. p.; Fodor Ferenc: 
Gróf Teleki Pál rendes tag emlékezete. 1879-1941. 
Budapest, 1941, Stephaneum; Teleki Pál emléke
zete. Budapest, 1941, Magyar Élet Pártja; Gunda 
Béla: Gróf Teleki Pál. 1879-1941. Ethnographia, 
1941. 2. sz. 85-88. p.; Kornis Gyula: Gróf Teleki 
Pál. Budapesti Szemle, 1941. 321-333. p.; Szabó 
Dezső: Teleki Pál. Budapest, 1941, Ludas Mátyás 
kiadás; Matolay Géza: Gróf Teleki Pál élete és mun
kássága a magyar revízió szolgálatában. Budapest, 
1941, Halász; Papp Antal: Gróf Teleki Pál emléke-
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zete. Budapest, 1942, Hornyánszky; Kertész János: 
Gróf Teleki Pál. Nagyvárad, 1942, Szigligeti Tár
saság; Witz Béla: Teleki vallásossága. Budapest, 
1943, Sárkány Nyomda; Koch Ferenc: Teleki Pál 
gazdaságföldrajzi munkásságának bírálata. MTA 
Társadalmi-történeti Osztályának Közleményei, 
1956. 89-122. p.; Juhász Gyula: A Teleki-kormány 
külpolitikája 1939-1941. Budapest, 1964, Akadé
miai; Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál. Legenda és va
lóság. Budapest, 1969, Kossuth; Zakar András: Te
leki Pál halála. Legújabb adatok gróf dr. széki Teleki 
Pál haláláról. Bécs, 1983, EOLA; Rónai András: 
Térképezett történelem. Budapest, 1989, Magve
tő; Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál titokzatos halála. 
Budapest, 1989, Helikon; Boldizsár Iván: Sík Sán
dor és a Zöld Füzet. Kortárs, 1989.1. sz. 70-84. p.; 
Gorondy-Novák Sándor: Földreform, zsidókérdés, 
külpolitika. Adalékok Teleki Pál politikusi arcképé
hez. Kortárs, 1990. 7. sz. 92-102. p.; Csicsery-Ró- 
nay István -  Vigh Károly szerk.: Teleki Pál és kora. 
A Teleki Pál emlékév előadásai. Budapest, 1992, 
Occidental Press; Barabás Béla szerk.: Teleki Pál 
öröksége. Lakitelek, 1992, Antológia; Macartney, 
C. A.: Teleki Pál miniszterelnöksége 1939-1941. 
Budapest, 1993, Occidental Press; Mészáros Ist
ván: Teleki Pál nemzetnevelő programja. Gödöllő, 
1993, Teleki Pál Egyesület; Czettler Antal: Teleki 
Pál és a magyar külpolitika 1939-1941. Budapest, 
1997, Magvető; Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Egy 
politikai életrajz vázlata. Budapest, 2000, Elekt
ra; Pritz Pál: Bárdossy és Teleki. Magyar Szemle, 
2001.5-6. sz. 72-90. p.; Török Bálint: Értjük-e Te
leki Pál nagyságát? Magyar Szemle, 2001. 5-6. sz. 
52-71. p.; Ablonczy Balázs: Nagyság és kicsiny
ség. Válasz Török Bálintnak. Magyar Szemle, 2001. 
9-10. sz. 211-214. p.; Teleki Pál emlékezete. Buda
pest, 2005, Teleki Pál Egyesület -  Csengey Dénes 
Vándoregyetem.

Farkas Gyula (Kismarton, 1894. szept. 27. -  Göt
tingen, 1958. júl. 12.) bibliográfiáját Omeljan Prit- 
sak (Julius von Farkas Bibliographie. Wiesbaden, 
1954, Otto Harrassowitz; uő: Ergänzungen zur „Ju
lius von Farkas Bibliographie”. Wiesbaden, 1959, 
Otto Harrassowitz) és Kesztyűs Tibor (Kesztyűs 
Tibor: Farkas Gyula önállóan megjelent műveinek, 
az ezekhez kapcsolódó ismertetéseknek és vitaira

toknak bibliográfiája. In Futaky István -  Kesztyűs 
Tibor szerk.: A hazatérő Farkas Gyula. írások, do
kumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és 
műveiről. Budapest, 2003, Universitas Könyvkiadó, 
143-156. p.) állította össze. Életpályáját Futaky 
István írta le egy rövid bevezetőben (Farkas Gyu
la és műve emlékezések, levelek és dokumentu
mok tükrében. In Futaky István -  Kesztyűs Tibor 
szerk.: A hazatérő Farkas Gyula... I. m. 13-24. p.). 
Farkas fő művei a következők: Petőfi nagyobb el
beszélő költeményei és forrásaik. Budapest, 1923, 
Eötvös Kollégium Volt Tagjainak Szövetsége; Az 
elszakított Felvidék magyarságának szellemi éle
te. Budapest, 1927, Pallas; Mécs László. Budapest, 
1929, Stádium; Romános-romántos-romantikus. 
Budapest, 1929, Minerva; A magyar romantika. 
Fejezet a magyar irodalmi fejlődés történetéből. Bu
dapest, 1930, MTA (németül: Berlin, 1931, Walter 
de Gruyter); Táj- és nemzedékszemlélet a magyar 
irodalomban. Budapest, 1931, Minerva; A „Fia
tal Magyarország” kora. Budapest, 1932, Magyar 
Szemle; Julius Farkas Hrsg.: Denkschrift für Jakob 
Bleyer. 1874-1933. Berlin, 1934, Walter de Gruy
ter; A magyar irodalom története. Budapest, 1934, 
Káldor (németül: Berlin, 1934, Walter de Gruy
ter; új kiadás: Nyíregyháza, 2002, Black and White 
Könyvkereskedés); Az asszimiláció kora a magyar 
irodalomban 1867-1918. Budapest, 1938, Magyar 
Történelmi Társulat. (Németül: Berlin, 1940, Wal
ter de Gruyter); A nagy költők tanúságtétele. In
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Szekfű Gyula szerk.: Mi a magyar? Budapest, 
1939, Magyar Szemle, 263-296. p.; Der ungaris
che Vormärz Petőfis Zeitalter. Berlin, 1943, Wal
ter de Gruyter; A magyar szellem felszabadulása. 
Irodalomtörténetírásunk fejlődésrajza. Budapest, 
1944, Stádium; Ungarns Geschichte und Kultur 
in Dokumenten. Göttingen, 1955, Otto Harras- 
sowitz; Südosteuropa. Ein Überblick. Göttingen, 
1955, Vandenhoeck und Ruprecht; Julius Farkas 
-  Thomas von Bogyay: Die Kultur der Ungarn. In 
Eugen Thurneher Hrsg.: Handbuch der Kulturge
schichte. Frankfurt am Main, 1968, Akademische 
Verlagsgesellschaft Athenaion. A róla szóló iro
dalom elég gazdag, bár tudományos monográfia 
még nem született róla: H. Lukács Borbála: A „faji 
erők fejlődésrajzáról”. Farkas Gyula irodalomtör
téneti szemléletének jellemzéséhez. Irodalom tör
téneti Közlemények, 1967. 5-6. sz. 563-582. p.; 
Emerico Várady: Julius von Farkas und die unga
rische Literaturgeschichte. In Josef Gerhard Farkas 
Hrsg.: Überlieferung und Auftrag. Festschrift für 
Michael de Ferdinandy zum sechzigsten Geburtstag 
5. Oktober 1972. Wiesbaden, 1972, Guido Pressler, 
668-675. p.; Futaky István: Az ismeretlen Farkas 
Gyula. Magyar Nemzet, 1994. okt. 10. 14. p.; Ist
ván Futaky -  Wolfgang Veenker Hrsg.: Julius von 
Farkas zum 100. Geburtstag. Wiesbaden, 1994, 
Harrassowitz Verlag; Tamás Attila: Farkas Gyu
la irodalomtörténetíró munkásságáról -  különös 
tekintettel a benne érvényesülő regionalizmusra. 
Irodalomtörténet, 1995.1. sz. 120-132. p.; Kárpá
ti Pál: „Szlovenszkói gondolat” és berlini magyar 
könyvkiadás. Krammer Jenő levelei Farkas Gyulá
hoz (1924-27). Berliner Beiträge zur Hungarologie. 
1996. 241-262. p.; Ujváry Gábor: „Tudós kolos
tor, csöndes kolostori kerttel”. A berlini Collegi
um Hungaricum története (1924-1944). Levéltá
ri Szemle, 1998. 2. sz. 3-28. p.; Schweitzer Gábor: 
Az irodalmi asszimiláció színe és fonákja. Farkas 
Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalom
ban (1867-1914). In Török Petra szerk.: A határ 
és a határolt. Töprengések a magyar-zsidó irodalom 
létformáiról. Budapest, 1997, Országos Rabbikép
ző Intézet Yahalom Zsidó Művelődéstörténeti Ku
tatócsoportja, 69-109. p.; Kapitány Balázs: Farkas 
Gyula -  mítosz és irodalomtörténet határán. In 
Miskolczy Ambrus szerk.: Mítoszok nyomában...

Mítoszképzés és történetírás a Duna-tájon. Tanul
mányok. Budaprest, 2004, ELTE Román Filológiai 
Tanszék -  Központi Statisztikai Hivatal Levéltára; 
Futaky István -  Kesztyűs Tibor szerk.: A hazatérő 
Farkas Gyula. írások, dokumentumok a kitagadott 
irodalomtudós életéről és műveiről. Budapest, 2003, 
Universitas Könyvkiadó.

Hóman Bálint (Budapest, 1885. dec. 29. -  Vác, 
1951. jún. 2.) tudományos tevékenységéről több 
bibliográfiával is rendelkezünk (Hóman Bálint tör
ténettudományi és művelődéspolitikai munkássá
ga 1908-1938. In uő: Művelődéspolitika. Budapest, 
1938, Magyar Történelmi Társulat, 655-674. p.; 
Szendrey Tamás: Bibliográfia. In Hóman Bálint: 
Ősemberek -  ősmagyarok. Atlanta, 1985, Hunga
rian Cultural Foundation, 181-190. p.; Búza János: 
Hóman Bálint művei. In Hóman Bálint: A törté
nelem útja. Válogatott tanulmányok. Budapest, 
2002, Osiris, 531-541. p.). Politikai publicisztikája 
azonban ma még jórészt feltáratlan. Hóman Bálint 
műveinek kiadása is jónak mondható, hiszen még 
1938-ban megjelent egy háromkötetes gyűjtemény 
(Történetírás és forráskritika. Budapest, 1938, Ma
gyar Történelmi Társulat; Magyar középkor. Buda
pest, 1938, Magyar Történelmi Társulat, Művelő
déspolitika. Budapest, 1938, Magyar Történelmi 
Társulat; a sorozat új kiadása: Máriabesnyő -  Gö
döllő, 2003, Attraktor), továbbá tanulmányainak 
egy újabb válogatása is hozzáférhető (A történelem 
útja. Válogatott tanulmányok. Szerk.: Búza János. 
Budapest, 2002, Osiris). A gyűjteményes kötetek
ben nem található fontosabb Hóman-munkák 
a következők: Magyar városok az Árpádok korá
ban. Budapest, 1908, Franklin (új kiad.: Máriabes
nyő -  Gödöllő, 2005, Attraktor); Magyar pénztör
ténet. Budapest, 1916, Magyar Tudományos Aka
démia (reprint kiad.: Budapest, 1991, Maecenas); 
A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitiká
ja Károly Róbert korában. Budapest, 1921, Buda
vári Tudományos Társaság (reprint kiad.: Buda
pest, 2003, Nap Kiadó); Magyar történet. 1-2. köt. 
Budapest, 1928-1934, Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda (reprint kiad.: Budapest, 1990, Maece
nas); Szent István. Budapest, 1938, Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda (reprint kiad.: Budapest, 1998, 
Szent István Társulat -  Kairosz); A nemzeti kor
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mány a népért és a hazáért. A magyar feltámadás 
négy esztendeje 1935-1939. Budapest, 1939, Stá
dium; Hunyadi Mátyás. Budapest, 1940, Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda; Német-magyar sors
közösség. Budapest, 1941, Sylvester; Magyar sors - 
magyar hivatás. Múlt és jövő. Budapest, 1942, Athe
naeum; Ősemberek -  ősmagyarok. Szerk.: Szend- 
rey Tamás -  Clementis-Záhony Botond. Atlanta,
1985, Hungarian Cultural Foundation (új kiad.: 
Budapest, 2001, Kairosz). Hóman Bálintról -  saj
nálatosan -  nem született összefoglaló munka. 
Munkásságáról csak tanulmányokat olvashatunk 
(Glatz Ferenc: Hóman Bálint és a nemzetiszocia
listák összeütközése Székesfehérvárott 1944-ben. 
Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 1970.181-202. p.; 
T. Kiss Tamás: Oktatáspolitika a Horthy-rendszer- 
ben. Klebeisberg Kuno és Hóman Bálint miniszte
ri tevékenységének tükrében. Társadalmi Szemle,
1986. 8-9. sz. 81-93. p.; Glatz Ferenc: Hóman Bá
lint. Németbarátság, történelmi alapokon. Hóman 
Bálint 1944-ben. In uő: Nemzeti kultúra -  kultu
rált nemzet 1867-1987. Budapest, 1988, Kossuth, 
304-328. p.; Glatz Ferenc: Előszó a „Hóman-Szek- 
f u ’-höz. Budapest, 1990, Maecenas; Hegedűs Sán
dor: Hóman Bálint pályája. Ezredvég, 1993. 1. sz. 
46-50. p.; Nagy Péter Tibor: „Oktatásállamosítás” 
a harmincas években. Világosság, 1993.6. sz. 26- 
36. p.; Horváth László Béla: Hóman Bálint utolsó 
évei 1945-1951. Sic Itur Ad Astra, 1993. 2-4. sz. 
120-229. p.; ifj. Hóman Bálint: Emlékeim apám

utolsó éveiről. Uo. 230-234. p.; Bencsik Zsuzsan
na: Hóman Bálint a magyar-német kapcsolatok
ról. Világosság, 1994. 2. sz. 58-71. p.; Tőkéczki 
László: Hóman Bálint művelődési és művelődés- 
politikai eszményei. Protestáns Szemle, 1995.2. sz. 
108-123. p.; Erős Vilmos: A Hóman-Mályusz ügy. 
Aetas, 1996. 2-3. sz. 220-243. p.; Farkas Gábor: 
Hóman Bálint pályaképe 1885-1951. Árgus, 2001. 
4. sz. 73-84. p.).

a szélsőjobboldali lapokban jelent meg -  enyhén 
szólva is mostohán kezeli. Ennek ellenére Varga 
Rózsa és Patyi Sándor munkája felbecsülhetetlen 
értékű, s a kutatás mozdulni sem tud a bibliográfia 
nélkül. Az első összefoglalást a népi irodalomról 
még a háború előtt Juhász Géza írta (Népi írók. 
Budapest, 1942, Magyar Élet). A népi mozgalom
ról -  eredetileg a német olvasóközönség számára 
-  Borbándi Gyula írt egy kitűnő, máig meg nem 
haladott munkát (A magyar népi mozgalom. A har
madik reformnemzedék. New York, 1983, Püski. 2. 
kiadás: Budapest, 1989, Püski). Az akkor emigráns 
Borbándi nem használhatta a magyar könyvtárak

A NÉPIEK NEMZETFELFOGÁSA

A magyar népi mozgalom története bibliográfiai 
szinten -  Varga Rózsának és Patyi Sándornak kö
szönhetően -  sokkal inkább feltárt, mint az elem
zés és az értékelés szintjén, bár kétségkívül az utób
bi időben megélénkült a figyelem a népi mozgalom 
iránt. A bibliográfia 1960-ig hatalmas anyagot dol
gozott fel, irodalmi szempontból teljességre töre
kedett, de így is vannak -  attól függően, hogy az il
lető lapot ki cédulázta ki -  időnként jelentősnek is 
mondható hiányok, s a bibliográfia csoportosítása 
sem mondható ideálisnak. A problémát azonban 
nem ez okozza, hanem az, hogy a népiek politiká
val kapcsolatos publicisztikáját -  különösen, ha az
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és levéltárak anyagát, így munkájának bizonyos 
részei hiányosak. Borbándi elemzőkézsége és in
tellektuális teljesítménye ennek tükrében még 
inkább figyelemreméltó. Borbándi könyvének ol
vasásakor feltétlenül tekintetbe kell venni Bibó 
István kis könyvnyi terjedelmű korrekcióit (Bibó 
Isván: Levél Borbándi Gyulához. In uő: Váloga
tott tanulmányok. 3. köt. Budapest, 1986, Magvető, 
295-374. p.). Borbándi könyvének megjelenése 
óta Salamon Konrád foglalkozott monografikus 
igénnyel a népi mozgalommal (A Márciusi Front. 
Budapest, 1980, Akadémiai Kiadó; Utak a Márciu
si Front felé. Budapest, 1982, Magvető; A harmadik 
út kísérlete. Budapest, 1989, Eötvös; A harmadik út 
küzdelme. Népi mozgalom 1947-1987. Budapest, 
2002, Korona Kiadó). Az akadémiai magyar törté
net (Magyarország története 1918-1945. 8/2. köt. 
2. kiad. Budapest, 1978, Akadémiai) csak néhány 
oldalas értékelést tartalmaz Lackó Miklós tollából 
(uo. 839-846). A Nemzeti Parasztpárt történeté
ről Tóth István írt egy adatgazdag, de szemléleté
ben ma már meghaladott összegzést (A Nemzeti 
Parasztpárt története 1944-1948. Budapest, 1972, 
Kossuth). A népi mozgalomban résztvevők (376 
fő) életrajzát Benkő Péter dolgozta fel (A magyar 
népi mozgalom almanachja. 1932-1962. Budapest, 
1996, Deák), s a népi szociográfia klasszikus kor
szakáról Némedi Dénes írt egy monográfiát (Népi 
szociográfia 1930-1938. Budapest, 1985, Gondo
lat). A harmadik út problémájáról a mozgalomban 
egykor részt vett Gombos Gyula publikált egy na
gyobb esszé terjedelmű kis kötetet (A harmadik 
út. Budapest, 1990, Püski). De ezen az összegző 
köteten túl a népi mozgalom és a népi irodalom 
problematikája Gombos majdnem valamennyi 
könyvében visszatér (Flúsz év után. Levelek Mir- 
cse Zoltánhoz. New York, 1973, Aurora; A történe
lem balján. New Brunswick, 1975, Sirály; Németh 
László. Vázlat. New York, 1975, Püski; Igazmon
dók. New York, 1981, Püski; A történelem balján 
II. Budapest, 1992, Püski; Tükörcserepek. Buda
pest, 1993, Püski; Eszmélet. Emlékezések és elmél
kedések. Budapest, 1999, Püski). Űj szempontokat 
vetettek fel az utóbbi időben rendezett konferen
ciák (Sipos Levente -  Tóth Pál Péter szerk.: A né
pi mozgalom és a magyar társadalom. Tudomá
nyos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordu

lója alkalmából. Budapest, 1997, Napvilág; Dalos 
Rimma -  Kiss Endre szerk.: Bal, jobb, harmadik 
út. Budapest, 2000, Friedrich Ebert Alapítvány; 
Sallai Éva szerk.: „De mi a népiesség...” Budapest, 
2005, A Természet- és Társadalombarát Fejlődé
sért Közalapítvány Kölcsey Intézete). A népi írók
kal és a népi irodalom jelenségével irodalomtörté
nészek sora foglalkozott, így Alexa Károly (A sze
nesen komornyik. Művek, életművek. Budapest, 
1999, Kortárs), Bíró Zoltán (Saját út. Budapest, 
1988, Eötvös, 2. kiad.: Budapest, 1998, Püski; Két 
nemzedék. A magyar irodalom két nagy nemzedé
ke a 20. században. Budapest, 2001, Nemzeti Tan- 
könyvkiadó), Czine Mihály (Nép és irodalom. 1-2. 
köt. Budapest, 1981, Szépirodalmi Könyvkiadó; 
Németh László eklézsiájában. Sors és irodalom. Bu
dapest, 1997, Püski), Domokos Mátyás (Hajnali 
józanság. Esszék, viták, elemzések. Budapest, 1997, 
Kortárs), Görömbei András (Irodalom és nemzeti 
önismeret. Budapest, 2003, Nap Kiadó), Gróh Gás
pár (Egymásért vagyunk. Tanulmányok, kritikák. 
Budapest, 2001, Kortárs), Gyurácz Ferenc (Egy 
„populista" följegyzései. Szombathely, 1993, Éle
tünk), Lengyel András (Útkeresések. Irodalom- és 
művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 1990, 
Magvető), Pomogáts Béla (A tárgyias költészettől 
a mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két világ
háború között. Budapest, 1981, Akadémiai Kiadó; 
Magyar girondisták. Tanulmányok és arcképvázla
tok. Budapest, 1993, Széphalom Könyvműhely). 
A történészek közül leginkább Lackó Miklóst fog
lalkoztatta a téma (A nemzedéki tömörülésről és 
szakadásról. A népi mozgalom kezdetei. In uő: 
Válságok -  választások. Történeti tanulmányok 
a két háború közötti Magyarországról. Budapest, 
1975, Gondolat, 13-51. p.; Az Új Szellemi Front 
történetéhez. Uo. 52-170. p.; A megrendítő rög
eszme. Illyés Gyula két háború közötti tanulmá
nyai. In uő: Szerep és mű. Kultúrtörténeti tanul
mányok. Budapest, 1981, Gondolat, 123-156. p.; 
Népiek tegnap és ma. In uő: Sziget és külvilág. Vá
logatott tanulmányok. Budapest, 1996, MTA Tör
ténettudományi Intézet, 165-190. p.). A népiek 
folyóiratáról két monográfia is született K. Nagy 
Magda (A Válasz. Budapest, 1963, Szépirodalmi) 
és Széchényi Ágnes („Sznobok és parasztok”. Vá
lasz 1934-1938. Elvek, frontok, nemzedékek. Bu
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dapest, 1997, Argumentum) tollából. Széchényi 
Ágnes egy antológiát is összeállított a folyóirat 
anyagából (Válasz 1934-1938. Budapest, 1986, 
Magvető). A rendszerváltozás idején megjelent 
egy kétkötetes Válasz Évkönyv is Medvigy Endre 
szerkesztésében (Válasz Évkönyv. Budapest, 1989, 
Veres Péter Társaság -  Püski Kiadó). A szárszói 
konferencia válogatott dokumentumai -  csonkít- 
va -  Pintér István szerkesztésében jelentek meg 
(,Szárszó 1943. Előzményei, jegyzőkönyve és utó
élete. Dokumentumok. Budapest, 1983, Kossuth). 
Bár ennek a kötetnek a nagy előnye, hogy a szer
kesztő összegyűjtötte a konferencia előzményeire 
és utóéletére vonatkozó anyagot. A hiányzó rész
letek miatt a Szárszóval foglalkozó kutatóknak az 
eredeti jegyzőkönyvet, amely sajnálatosan szintén 
nem teljes (Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói 
Magyar Élet-tábor előadás- és megbeszéléssorozata. 
Budapest, 1943, Magyar Élet), illetve Püski Sándor 
kiegészítéseit tartalmazó kötetet (Pótlás a Szárszó 
1943 címen a Kossuth Kiadónál Budapesten meg
jelent könyvhöz. New York, 1984, Püski) is elő kell 
venniük. A szárszói konferencián elhangzott Né
meth László-beszédről M. Kiss Sándor írt elem
zést (A szárszói beszéd és a népi mozgalom néhány 
összefüggése. New York, 1987, Püski).

Erdei Ferenc (Makó, 1910. dec. 24. -  Budapest, 
1971. máj. 11.) életműve a népi írók közül -  s ta
lán az összes magyar társadalomkutató közül is
-  a leginkább feldolgozott. Erdei Ferenc művei ki
adására az 1970-es évek elején szerkesztőbizottság 
alakult (Köpeczi Béla, Bernát György, Erdei Sán
dor, Fekete Ferenc, Kovács István, Kulcsár Kálmán, 
Tőkés Ottó). A sorozat kiadását 1973-tól kezdve az 
Akadémiai Kiadó vállalta magára. A kiadás sze
rencsésen ötvözi a fakszimile (Erdei két világhá
ború között írt művei esetében) és a gyűjteményes 
köteteket (Parasztok -  1973; Magyar város -  1974; 
Magyar Falu -  1974; Magyar tanyák -  1976; Ag
rárgazdasági tanulmányok 1-3. -  1976; Mezőgaz
daság és szövetkezet. A mezőgazdasági és a szövet
kezeti fejlődés kérdései -  1977; Településpolitika, 
közigazgatás, urbanizáció. Összegyűjtött írások és 
beszédek -  1977; Futóhomok. A Duna-Tisza köze
-  1977; Város és vidéke -  1977; Művekkel élő társa
dalom. írások, beszédek irodalomról, művészetről,

művelődésről -  1978; Szövetkezeti írások 1-2. - 
1979; A magyar társadalomról -  1980; Tudomány- 
politikai, kutatásirányítási és szervezéstudományi 
tanulmányok -  1980; Politikai írások 1. -  1980; 
Történelem és társadalomkutatás -  1984; Agrár- 
problémák 1-3.1985-1986). A sorozat a rendszer- 
változás éveiben -  sajnálatosan -  elakadt. Huszár 
Tibor szerkesztésében megjelent egy terjedelmes 
válogatás Erdei levelesládájából (Levelezés köz- és 
magánügyben 1931-1944. Címzett vagy feladó Er
dei Ferenc. Budapest, 1991, Magvető). Erdei élet
művét Huszár Tibor dolgozta fel a legátfogóbban 
(Tudós és politikus. Erdei Ferenc műhelyében. 
In uő: Történelem és szociológia. Budapest, 1979, 
Magvető; Párhuzamok és kereszteződések. Erdei Fe
renc, Bibó István és a Márciusi Front. Makó, 1991, 
ELTE Szociológiai Intézet -  Makói József Attila 
Múzeum). Huszár munkáin kívül az Erdei Fe
renc életével, életművével foglalkozó írások kö
zül a következők a legfontosabbak: Erdei Sándor: 
Erdei Ferenc életrajza. In Erdei Ferenc: Emberül 
élni. Egy életút mérföldkövei. Válogatás. Budapest, 
1974, Gondolat, 569-665. p.; Gombár Csaba: Az 
államférfi Erdei Ferenc. Tiszatáj, 1980.12. sz. 71- 
75. p.; Kulcsár Kálmán: Erdei Ferenc -  tudós és

Er
de

i F
er

en
c



B IB L IO G R Á F IA  ■ A  n é p ie k  n e m z e tfe l fo g á s a  ■ 6 2 9

politikus. In Vágvölgyi András szerk.: Társadalom 
és gazdaság a mai Magyarországon. Tudományos 
ülésszak erdei Ferenc születésének 70. évforduló
ján. Budapest, 1981, MTA KÉSZ, 17-30. p.; Papp 
Zoltán: Makói történet. Egy fejezet Erdei Ferenc 
életéből. Makó, 1985, Makói Múzeum; Gyarmati 
György: „Korcsapdák” és „Erdei-dilemmák”. Po
litikatudományi Évkönyv, 1986.261-268. p.; Len
gyel András: Erdei Ferenc és a Szegedi Fiatalok. 
Forrás, 1987. 4. sz. 68-90. p.; Tímár Lajos: Erdei 
Ferenc és Mendöl Tibor vitái a magyar városról. 
Századok, 1995. 3. sz. 617-628. p.; Romány Pál: 
Serege nem volt, csak súlya. Tiszatáj, 1996. 6. sz. 
75-80. p.; Gyáni Gábor: Érvek a kettős struktúra 
elmélete ellen. In Püski Levente -  Valuch Tibor 
szerk.: Mérlegen a XX. századi magyar történe
lem-értelmezések és értékelések. Debrecen, 2002, 
1956-os Intézet -  Debreceni Egyetemi Történel
mi Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történel
mi Tanszéke.

Erdélyi József (Újbátorpuszta, 1896. dec. 30. - 
Budapest, 1978. okt. 4.) bibliográfiáját a népi iro
dalom szorgos gyűjtője, Hartyányi István állította 
össze (Mutató Erdélyi József munkáihoz. Csorna, 
1988, Csornai Városi Tanács). A nagyszerű bib
liográfia részletes versmutatót tartalmaz, meg
könnyítve a kutatók dolgát, hogy egy-egy verset 
melyik Erdélyi-kötetben keressenek. Erdélyi szél
sőjobboldali publicisztikája azonban -  sajnálato
san -  hiányos. Erdélyi irodalmi műveinek jegy
zéke megtalálható továbbá a Botka-Vargha-féle 
irodalomtörténeti bibliográfiában (6. köt. 342- 
347. p.). Erdélyi több mint kéttucatnyi verseskö
tetet publikált, első gyűjteményes kötetét Kovách 
Aladár állította össze és Püski Sándor adta ki (Em
lék. Versek. Budapest, 1940, Magyar Élet; 2. kiad. 
1943). Erdélyi József összegyűjtött verseit újabban 
Hartyányi István és Medvigy Endre rendezte sajtó 
alá, s ugyancsak Püski Sándor adta ki. A könyvből 
azonban sok fontos vers (Ahasvér és a varázsfuru- 
lyás, Emlék, Magyar út, Parancs, Riadó, Solymosi 
Eszter vére, Vörös május stb.) sajnálatosan kima
radt, több vers pedig -  régi idők gyakorlatára em
lékeztetve -  megcsonkítva szerepel (Fehér torony. 
Összegyűjtött versek. 1-2. köt. Budapest, 1995, 
Püski). Erdélyi önéletrajza az 1940-es évek elején

két kötetben jelent meg (A harmadik fiú. Önélet
rajz. Budapest, 1942, Turul; Fegyvertelen. Önélet
rajz. Budapest, 1942, Turul). Az önéletrajzok egy 
kötetben a közelmúltban újra megjelentek (Önélet
rajzi írások. 1. A harmadik fiú. 2. Fegyvertelen. Bu
dapest, 2001, Gede Testvérek). Erdélyi József élet
művéről -  a magyar irodalomtörténet szégyenére 
-  még nem jelent meg monográfia. Erdélyi élet
rajzához és életművének megítéléséhez fontos ada
lékokat tartalmaz Tatay Sándor visszaemlékezése 
(Irodalmi barátkozások. Tatay Sándor visszaemlé
kezései. Tekintet, 1998.2-3. sz. 80-91. p.) Szamo
si József tanulmánya (Erdélyi József költészete. Új 
Látóhatár, 1967. 2. sz. 97-127. p.), valamint Far
kas János László kitűnő kritikája (Az összegyűjtött 
és a teljes. Olvasónapló Erdélyi Józsefről. Holmi, 
1996. 7. sz. 1040-1064. p.). Az Erdélyiről szóló 
kritikákat, publicisztikai írásokat is a fent idézett 
Botka-Vargha-féle irodalomtörténeti bibliográ
fiában találhatjuk meg. Ezekből, valamint Erdé
lyi életrajzi visszaemlékezéseiből és levelezéséből 
Medvigy Endre szerkesztésében meg is jelent egy 
bő válogatás (Magányos csillag. lm memóriám Er
délyi József. Budapest, 2006, Nap Kiadó).

Illyés Gyuláról -  sajnálatosan -  nem készült 
bibliográfia, ezért a népi írók bibliográfiájához, il
letve a Botka-Vargha-féle irodalomtörténeti bib
liográfiához vagyunk kénytelenek fordulni. Illyés 
írásai megjelentek a Szépirodalmi Kiadó gyűjte
ményes kiadásában. Az Illyéssel folytatott beszél
getéseket Földes Anna gyűjtötte össze (A költő fe
lel. Beszélgetések Illyés Gyulával. Budapest, 1986, 
Szépirodalmi). A költővel foglalkozó monográfiák, 
tanulmánykötetek közül Illés László (Illyés Gyula. 
Tanulmánya költőről. Budapest, 1972,Népműve
lési Propaganda Iroda), Domokos Mátyás (Adós
ságlevél. Esszék, tanulmányok Illyés Gyuláról. Bu
dapest, 1998, Kortárs), Vasy Géza (Illyés Gyula 
évszázada. Tanulmányok. Miskolc, 1998, Felső- 
magyarország Kiadó), Tüskés Tibor (Illyés Gyula 
alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest, 1983, 
Szépirodalmi), Tamás Attila (Illyés Gyula. Buda
pest, 1989, Akadémiai), Izsák József (Illyés Gyula 
költői világképe 1920-1950. Budapest, 1982, Szép- 
irodalmi; Illyés Gyula költői világképe 1950-1983. 
Budapest, 1986, Szépirodalmi), illetve a gyűjte
ményes tanulmánykötetek közül Illyés Gyuláné



6 3 0  •  B IB L IO G R Á F IA  ■ A  n é p ie k  n e m z e tfe lfo g á s a

{Illyés Gyula emlékkönyv. Budapest, 1984, Szép- 
irodalmi), Fráter Zoltán {„Bátrabb igazságokért!” 
A 80 éves Illyés Gyula életművéről tartott tudomá
nyos ülésszak előadásai. Budapest, 1982, ELTE) és 
Tasi József {„Költő felelj!” Tanulmányok Illyés Gyu
láról. Budapest, 1993, Petőfi Irodalmi Múzeum) 
szerkesztésében megjelenteket kell kiemelni. Az 
Illyésre vonatkozó irodalom fontos része a Domo
kos Mátyás által szerkesztett kötet {Nem menekül
hetsz. In memóriám Illyés Gyula. Budapest, 2002, 
Nap Kiadó), valamint az Új Látóhatár különszáma 
(1982. 3-4. sz.).

Kovács Imre (Alcsút, 1913. márc. 10. -  New York, 
1980. okt. 27.) valóban jelentős politikai és szel
lemi teljesítménye ma még jórészt feltáratlan, bár 
bibliográfiai szinten az életművet Hartyányi István 
feldolgozta {Kovács Imre bibliográfia. Budapest, 
1993, Szenei Molnár Társaság). Emellett támasz
kodhatunk még a Botka-Vargha-féle irodalom- 
történeti bibliográfiára (6. köt. 846-847. p.), vala
mint a népi írók bibliográfiájára (174-174.; 366- 
369. p.). Ez utóbbiak azonban -  éppen az életmű 
politikai vonatkozásai miatt -  rendkívül hiányo
sak. Kovács Imre fő művei a következők: Elek Pé
ter -  Gunda Béla -  Kovács Imre etc.: Elsüllyedt 
falu a Dunántúlon. Kemse község élete. Budapest, 
1936, Sylvester Irodalmi és Nyomda Intézet; Néma

forradalom. Budapest, 1937, Cserépfalvi (2. kiad. 
Budapest, 1947, Misztótfalusi; 3. kiad. Budapest, 
1989, Cserépfalvi-Gondolat-Tevan); A kivándor
lás. Budapest, 1938, Cserépfalvi; Szovjetoroszor- 
szág agrárpolitikája. Budapest, 1940, Cserépfalvi; 
A parasztéletforma csődje. Budapest, 1940, Bolyai 
Akadémia; Magyar feudalizmus -  magyar paraszt
ság. Budapest, 1943, Cserépfalvi; Elsüllyedt ország. 
Budapest, 1945, Cserépfalvi; Agrárpolitikaifelada
tok. Budapest, 1947, Misztótfalusi; Im Schatten der 
Sowjets. Zürich, 1948, Thomas Verlag; The Hun
garian Peoples Republic. New York, 1950, National 
Committee for a Free Europe (2nd ed. 1951); An In
quiry into the Agrarian Problems of Latin-America. 
New York, 1962, International Center for Social 
Research; Facts about Hungary. The Fight for Free
dom. New York, 1966, Magyar Bizottság; Magyar- 
ország megszállása. Toronto, 1979, Vörösváry (2. 
kiad. Budapest, 1990, Katalizátor Iroda); A Már
ciusi Front. New Brunswick, 1980, Magyar Öregdi
ák Szövetség -  Bessenyei György Kör. Kovács Imre 
tanulmányaiból több válogatás is készült (Valuch 
Tibor szerk.: Népiség, radikalizmus, demokrácia. 
Publicisztikai írások. Budapest, 1992, Gondolat -
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Nyilvánosság Klub -  Századvég; Szabó A. Ferenc 
szerk.: Tanulmányok. 1935-1947. Budapest, 2003, 
Magyar Napló; Szabó A. Ferenc szerk.: Virtuális 
Magyarország. Politikai írások 1948-1980. Buda
pest, 2005, Magyar Napló). A Kovács Imrére vo
natkozó irodalmat szintén Hartyányi István gyűj
tötte össze (i. m. 56-77. p.). Ezek a cikkek, tanul
mányok azonban nem pótolják a hiányzó Kovács 
Imre életrajzot és monográfiát. A róla szóló jelen
tős mennyiségű irodalomból ki kell emelni Bokor 
Péter (Egy év Kovács Imre életéből. Kritika, 1981. 
3. sz. 7-10. p.), Hovanyecz László (Kovács Imre. 
In Sánta Ilona szerk.: Politikuspályák. Budapest, 
1984, Kossuth, 202-215. p.), Erdész Ádám (Utó
szó. In Kovács Imre: A néma forradalom. A néma 
forradalom a parlament és a bíróság előtt. Buda
pest, 1989, Cserépfalvi-Gondolat-Tevan, 285- 
312. p.), Szeredi Pál (Kovács Imre és a magyar 
demokrácia. Válasz Évkönyv, 1989. 1. köt. 120— 
125. p.), Tóth Pál Péter (Kovács Imre az emigrá
cióban. Magyarságkutatás, 1989.183-191. p.),Ve- 
kerdi László (Kovács Imre: Népiség, radikalizmus, 
demokrácia. Alföld, 1992.8. sz. 58-67. p.), Valuch 
Tibor (Irodalom és politika határán. Jegyzetek 
Kovács Imréről. In uő szerk.: Népiség, radikaliz
mus, demokrácia. Publicisztikai írások. Budapest, 
1992, Gondolat -  Nyilvánosság Klub -  Századvég, 
363-373. p.), Borbándi Gyula (Tehetség, becsület, 
hűség. Hitel, 1993. 3. sz. 34-40. p.), Filep Tamás 
Gusztáv (Népnemzetiek és népi-nemzetiek. Ko
vács Imre harmadik útjai. Egyház és Világ. 1993. 
11. sz. 7-13. p.), Bognár Bulcsú (Társadalomrajz 
és politikai program. Erdei Ferenc korai írásairól. 
Korall, 2000. 2. sz. 128-148. p.), Pomogáts Béla 
(Kovács Imre írásai és politikai pályája. Nyelvünk 
és Kultúránk, 2000. 17-28. p.) és Szabó A. Ferenc 
(A tanulmányíró Kovács Imre. In uő szerk.: Ta
nulmányok. 1935-1947. Budapest, 2003, Magyar 
Napló, 418-430. p.; Kovács Imre, mint politikai 
gondolkodó. In uő szerk.: Virtuális Magyarország. 
Politikai írások 1948-1980. Budapest, 2005, Ma
gyar Napló, 265-274. p.) tanulmányait.

Németh László (Nagybánya, 1901. ápr. 18. -  Bu
dapest, 1975. márc. 3.) bibliográfiáját Hartyányi 
István és Kovács Zoltán állította össze (Németh 
László bibliográfia. Budapest, 1992, Petőfi Irodal

mi Múzeum), illetve ugyancsak a népi mozgalom 
történetének csendes munkása, Hartyányi István 
készített egy mutatót Németh munkáihoz (Mutató 
Németh László munkáihoz. Szeged, 1983, Somo
gyi Könyvtár). Németh műveinek kiadása -  külö
nösen a bennünket közelebbről érdeklők -  nem 
megnyugtató. Németh tanulmányai a két világ
háború között gyűjteményes kötetekben jelentek 
meg, vitatható filológiai elvek mentén (Készülő
dés. A Tanú előtt. 1-2. köt. Budapest, 1941, Ma
gyar Élet; Kisebbségben. 1-4. köt. Budapest, 1940, 
Magyar Élet; A minőség forradalma. 1-6. köt. Bu
dapest, 1940-1943, Magyar Élet). Az 1970-es évek
ben indult Németh-összkiadás utolsó köteteként 
megjelent Sorskérdések (Budapest, 1989, Magve
tő-Szépirodalmi) is felülvizsgálatra szorul. Né
meth életrajzi kronológiáját Lakatos István szer
kesztette kötetbe („Az író vállalkozás". Németh 
László életrajzi kronológia. 1. köt. 1901-1948. 2. 
köt. 1949-1975. Budapest, 1997-1998, Argumen
tum). Németh életrajzáról máig az egyik legjobb, 
Vekerdi László 1960-as évek végén írt munkája 
(Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. 
Budapest, 1970, Szépirodalmi). Németh viszonyát 
a zsidókérdéshez -  ellentétes előjellel -  Keszi Imre
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(Németh László és a zsidóság. Budapest, 1937, Li
banon) és Csepeli György (Bűvészinasok. A népi 
gondolkodás paradox antiszemitizmusa. Kritika, 
1993. 10. sz. 12-14. p.) vizsgálta. A könyvtárnyi 
méretű Németh László-irodalomból ki kell emel
ni Grezsa Ferenc (Németh László Tanú-korszaka. 
Budapest, 1990, Szépirodalmi; Németh László vá
sárhelyi korszaka. Budapest, 1979, Szépirodalmi; 
Németh László háborús korszaka 1938-1944. Bu
dapest, 1979, Szépirodalmi; „A mintaélet forra
dalma.” írások Németh Lászlóról. Szeged, 1998, 
Tiszatáj), Sándor Iván (Németh László üdvtana 
tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak 
tükrében. Budapest, 1981, Gondolat), Monostori 
Imre (Németh László Tanú-korszakának korabeli 
fogadtatása. Budapest, 1989, Magvető; Régmúlt? 
Utak és útkeresések. Budapest, 1998, Kortárs; Mi
nőség, magyarság, értelmiség. Tizenkét fejezet Né
meth Lászlóról. Budapest, 1994, Püski), Domokos 
Mátyás (írósors. Németh Lászlóról. Budapest, 2000, 
Nap), Dénes Iván Zoltán (Eltorzult magyar alkat. 
Bibó István vitája Németh Lászlóval és Szekfű Gyu
lával. Budapest, 1999, Osiris), Lackó Miklós (Egy 
szerep története. In uő: Szerep és mű. Kultúrtörté
neti tanulmányok. Budapest, 1981, Gondolat, 157— 
247. p.), Borbándi Gyula (Németh László idősze
rűsége. In Bakonyi István szerk.: Az író rejtettebb 
birtokán. írások Németh Lászlóról. Budapest, 1992, 
Németh László Társaság -  Vörösmarty Társaság, 
116-128. p.), Vásárhelyi Miklós (Németh László 
publicisztikája a második világháború éveiben. Li- 
teratúra, 1982.1. sz. 54-62. p.), valamint Vekerdi 
László (A San Remó-i pillanat. 129-141. p.; Sors
kérdések árnyékában. Kalandozások Németh László 
világában. Tatabánya, 1997, Üj Forrás) monográ
fiáit, tanulmányköteteit, illetve tanulmányait. Az 
Új Látóhatár is kiadott egy Németh László-külön- 
számot (1971.2. sz.). Kőszegfalvi Ferenc egy kitű
nő kötetet szerkesztett Némethről szóló tanulmá
nyokból (Tíz év a halhatatlanságból. írások Németh 
Lászlóról. 1987-1996. Flódmezővásárhely, 1997, 
Németh László Városi Könyvtár). Külön is ki kell 
emelni az újabban keletkezett irodalomból Mo
nostori Imre két nagyszerű válogatását (A minőség 
forradalma. In memóriám Németh László. Buda
pest, 2001, Nap Kiadó; „Én sosem kívántam más 
emlékművet...” Vonulatok a Németh László recep

ció történetéből. Budapest, 2003, Argumentum), 
valamint a Németh László emlékkönyvet (Szeged, 
2001, Tiszatáj).

Sértő Kálmánról (Bisse, 1910. okt. 29. -  Gyalu, 
1941. jún. 16.) nem rendelkezünk önálló bibliog
ráfiával. Ez annál is sajnálatosabb, mivel a népi 
írók bibliográfiája nem tartalmazza Sértő nyi
las lapokban -  különösen a Magyarság Útjában 
-  megjelent publicisztikáját. Ennek összegyűjtése 
és értékelése még a jövő feladata. Sértő összegyűj
tött verseit eredetileg Gellért Vilmos szerkesztet
te kötetté (Sértő Kálmán versei. Budapest, 1943, 
Centrum). Sértő válogatott írásait Medvigy End
re és Tüskés Tibor rendezte sajtó alá (Sértő Kál
mán: Hírért megszenvedtem. Versek, napló és el
beszélések. Budapest, 1996, Püski), kihagyva ebből 
a fentiekben idézett publicisztikát, valamint több 
verset. A Sértőre vonatkozó irodalom is rendkívül 
szegényes. A korabeli irodalmi kritikákon kívül 
(ezek felsorolását lásd a népi írók bibliográfiájá
ban, a Botka-Vargha-féle irodalomtörténeti bib
liográfiában. 7. köt. 390-391. p., illetve Medvigy- 
Tüskés kötetének 381-382. oldalán található iro
dalomjegyzékben; a fontosabbak olvashatók is ez 
utóbbi kötetben). Életéről az egykori barát Gellért 
Vilmos írt regényes életrajzot (Sértő Kálmán élete.
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Regényes életrajz. Budapest, 1941, Könyv- és Lap
kiadó Részvénytársaság). A rá vonatkozó iroda
lomból külön is ki kell emelni Szabó Dezső (Sértő 
Kálmán és a magyar sorsverkli. In uő: Szabó Dezső 
újabb művei. 69-70. Budapest, 1941, Ludas Má
tyás kiadás), Rónai Mihály András (Sértő Kálmán 
őszinte története. In uő: Magyar lant. Budapest, 
1984, Szépirodalmi Könyvkiadó, 527-533. p.), Tal- 
passy Tibor (Eltévedt garabonciás. Jelenkor, 1966. 
266-273. p.) és Tüskés Tibor (Sértő Kálmán a mér
legen. Holnap, 1991. nov. 12. p.) írásait. Sértő igaz 
élettörténetének megírása és irodalmi értékelése 
azonban még várat magára.

Sinka István (Nagyszalonta, 1897. szept. 24. -  
Budapest, 1969. jún. 17.) bibliográfiáját Balogh 
Ferentz állította össze (Sinka István bibliográfia. 
Békéscsaba, 1987, Békés Megyei Könyvtár). Ba
logh a versek mellett Sinka prózai és publiciszti
kai írásait is felvette a bibliográfiába. Sinka szép- 
irodalmi műveinek felsorolása, illetve a művek 
fogadtatásának irodalma megtalálható még Bot- 
ka-Vargha-féle irodalomtörténeti bibliográfiában 
(7. köt. 398-402. p.), valamint a népi írók bibliog
ráfiájában. Sinka összegyűjtött verseinek újabb ki
adását Medvigy Endre szerkesztette {Nagy utak
ról hazatérve. Összegyűjtött versek. 1-2. köt. Bu
dapest). Ebből azonban -  érthetetlen okokból és 
sajnálatosan -  kimaradt a Denevérek honfoglalása 
című elbeszélő költemény, így ez csak az erede
ti kiadásban olvasható {Denevérek honfoglalása. 
Budapest, 1941, Bolyai Akadémia), valamint több 
tucat fontos vers (pl. a Pásztorének egyes részletei, 
Egy pesti költőhöz, Kakukkok kora, Ám a barátom 
hórihorgas stb.). Sinka önéletrajzi vallomásainak 
újabb kiadásából {Fekete bojtár vallomásai. New 
York, 1987, Püski) a kiadó szintén majd minden 
zsidóságra vonatkozó utalást -  értheteüen okok
ból -  kihagyott vagy átírt. Így ez a kiadás tudo
mányos kutatásra -  sajnálatosan -  nem alkalmas, 
következésképpen kénytelenek vagyunk az eredeti 
kiadást {Fekete bojtár vallomásai. 1-2. köt. Buda
pest, 1942-1944, Magyar Élet) használni. Sinka 
prózai írásait is Medvigy Endre gyűjtötte egy kö
tetbe -  fontos írások kihagyásával {Kadocsa, merre 
vagy? Összegyűjtött elbeszélések, újságcikkek, saj
tónyilatkozatok. Budapest, 1997, Püski). Sinkáról

Görömbei András írt kismonográfiát (Sinka Ist
ván. Budapest, 1977, Akadémiai), s az életművével 
és személyével foglalkozó írásokat Medvigy Endre 
szerkesztette egy kötetbe (Anyám balladát táncol. 
In memóriám Sinka István. Budapest, 1999, Nap). 
Sinka balladai nyelvéről Heltainé Nagy Erzsébet írt 
tudományos kismonográfiát (Nyelvi építkezés Sin
ka István balladáiban. Budapest, 1986, Akadémiai 
Kiadó), pályakezdéséről pedig Miklya Jenő állított 
össze egy kis kötetet (Vésztőről indult. Sinka Ist
ván pályakezdése. Békéscsaba, 1981, Rózsa Ferenc 
Gimnázium -  Vésztő Nagyközség Tanácsa).

Szabó Zoltán (Budapest, 1912. jón. 5. -  Vannes, 
1984. aug. 19.) legfontosabb művei a szociográfiák 
és útirajzok (A tarái helyzet. Budapest, 1936, Cse
répfalvi; A Vaskapun túl Balkáni útikönyv. Buda
pest, 1937, Élet; Cifra nyomorúság. A cserhát, Mát
ra, Bükk földje és népe. Budapest, 1938, Cserépfal
vi; Két pogány közt. Budapest, 1939, MEFHOSZ; 
Összeomlás. Francia útinapló. Budapest, 1940, 
Nyugat; Szerelmes földrajz. Budapest, 1942, Nyu
gat; Angliai vázlatkönyv. Budapest, 1946, Szikra). 
Szabó tanulmányaiból, esszéiből Czigány Lóránt 
két kötetet is összeállított (Ősök és társak. Bern,
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1984, Európai Protestáns Szabadegyetem; Terep- 
felverés. Bern, 1987, Európai Protestáns Szabad- 
egyetem), illetve megindult műveinek összkiadása 
is András Sándor, Gyurgyák János és Kenedi János 
szerkesztésében (Hazugság nélkül. 1-3. köt. Buda
pest, 1990, Héttorony Könyvkiadó; Szellemi hon
védelem. Budapest, 1992, Héttorony Könyvkiadó; 
Diaszpóranemzet. Budapest, 1999, Osiris; 1956. 
Korszakváltás. Budapest, 2006, Osiris). Kenedi 
János két részben publikálatlan Szabó művet is 
megjelentetett (Nyugati levelek. Tudósítás a párizsi 
béketárgyalásokról. Párizs, 1987, Irodalmi Újság. 
Küszöbről. A magyar forradalom Angliában. Pá
rizs -  New Jersey, 1988, Magyar Füzetek -  Atlanti 
Kutató és Kiadó Társulat). Újabban két válogatás 
is megjelent Szabó munkáiból (Ablakok Erdélyre. 
Csíkszereda, 2000, Pallas-Akadémia; A magyarság 
Európában -  Európa a magyarságban. Budapest, 
2002, Természet- és Társadalombarát Fejlődésért 
Közalapítvány -  Kortárs Kiadó). Szabó Zoltán mű
veinek felsorolása a népi írók bibliográfiájában 
(233-241., 419-422. p.), illetve a Szabó-összki
adás megfelelő köteteinek végén található. Huszár 
Tibor 1977-ben készített vele egy fontos interjút 
(Találkozás Szabó Zoltánnal. In Huszár Tibor: Ta
lálkozások. Beszélgetések a két világháború közötti

magyar szellemi-politikai mozgalmakról. Budapest, 
2005, Corvina, 135-154. p.). Szabó Zoltán életéről 
és életművéről -  sajnálatosan -  nem készült mo
nográfia. A róla szóló irodalomból a legfontosabb 
írások a következők: Gombár Csaba: A Cifra nyo
morúság utóélete. Forrás, 1982. 11. sz. 69-11. p.; 
Pomogáts Béla: Magyar reformer. Szabó Zoltánról. 
In uő: Noé bárkája. Tanulmányok és vallomások. 
Budapest, 1991, Széphalom, 146-152. p.; András 
Sándor: Szabó Zoltán haza- és nemzetszemléle
te. 1-3. Holmi, 1991. 1. sz. 75-85. p.; 2. sz. 187— 
201. p.; 3. sz. 340-349. p.; Kenedi János: Jónás. Vi
lágosság, 1996. 8-9. sz. 161-170. p.

Veres Péterről (1897. jan. 6. Balmazújváros -  1970. 
ápr. 16.) nem készült önálló bibliográfia, pontosab
ban Fekete János bibliográfiája (Veres Péter önál
lóan megjelent művei. Balmazújváros, 1984, Haj- 
dú-Bihar Megyei Könyvtár) csak az önállóan könyv 
formában megjelent műveket tartalmazza, így tehát 
rendkívül hiányos. Ehelyett A magyar irodalomtör
ténet bibliográfiáját (i. m. 2. köt. 658-667. p.), il
letve a Népi írók bibliográfiáját (i. m. 254-269. p., 
444-462. p.) használhatjuk, amelyek szintén nem 
törekedtek teljességre. Veres hagyatéka a Magyar 
Tudományos Akadémia Kézirattárába került, a kéz
iratos hagyatékot N. Abaffy Csilla dolgozta fel (Ve-
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res Péter kéziratos hagyatéka. Budapest, 1991, MTA 
Könyvtára). Tárgyunk, a nemzeti kérdés szempont
jából könyvei és tanulmányai közül a következők 
a legfontosabbak: Az Alföld parasztsága. Budapest, 
1936, Oravetz István; Számadás. Budapest, 1937, 
Révai; Szocializmus -  nacionalizmus. Budapest, 
1939, MEFHOSZ; Mit ér az ember, ha magyar. Leve
lek egy parasztfiúhoz. Budapest, 1940, Magyar Élet; 
Ember és írás. Budapest, 1941, Bolyai Akadémia; 
Népiség és szocializmus. Budapest, 1942, Magyar 
Élet; Szárszó. Budapest, 1971, Magvető; „Faji” szo
cializmus vagy „tiszta” szocializmus? Válasz Fejtő 
Ferencnek. Szocializmus, 1937. 295-302. p.; „Vér
törzs”, „néparc”, „ideáltípus”. Szocializmus, 1937. 
426-431. p. A Veres Péterre vonatkozó terjedelmes 
irodalomból Bata Imre (Veres Péter alkotásai és val
lomásai tükrében. Budapest, 1977, Szépirodalmi 
Könyvkiadó), Benkő László (A szépirodalmi stílus 
elemzése. Veres Péter szókincse és mondatfűzése. 
Budapest, 1962, Akadémiai Kiadó), Szőke Domo
kos {Veres Péter. A társadalmi igazságkeresés útján. 
Debrecen, 1996, Csokonai), és Gyurácz Ferenc mo
nográfiáit (Jelen lenni a történelemben. Veres Pé
ter magyarságtudata. Budapest, 1988, Magvető), 
Nádasdi Péter vallomásait (A tölgyfa árnyékában. 
Vallomások apámról. Budapest, 1974, Magvető), 
Tóth István (Veres Péter. In Sánta Ilona szerk.: Po
litikuspályák. Budapest, 1984, Kossuth, 85-99. p.) 
írását, továbbá Rádics József (Veres Péter koszorú
ja. Kortársak írásai, emlékezései. Budapest, 1973, 
Táncsics) és Tüskés Tibor (A pátriárka. Veres Pé
ter emlékezete. Budapest, 2002, Nap Kiadó) által 
szerkesztett gyűjteményes köteteket, valamint a Te
kintet című folyóirat Veres Péter tematikus számát 
(1996. 5-6. sz.) kell kiemelni.

Bibó Istvánról (Budapest, 1911. aug. 7. -  Budapest, 
1979. máj. 10.) több bibliográfia is készült (Kene- 
di János: Bibó István életében közreadott mun
kái. In Bibó-emlékkönyv. 2. köt. Budapest, 1991, 
Századvég -  Európai Protestáns Szabadegyetem, 
434-439. p.; Dénes Iván Zoltán -  ifj. Bibó István: 
Bibó István nyomtatásban megjelent művei. In 
Dénes Iván Zoltán szerk.: A hatalom humanizá
lása. Tanulmányok Bibó István életművéről. Pécs, 
1993, Tanulmány Kiadó, 366-373. p.; Szilágyi Mi
hály: Bibó István művei 1993-1998. In A szabad

ság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművé
ről. Budapest, 1999, Osiris, 333-335. p.; Szilágyi 
Mihály: A Bibó Istvánról megjelent tanulmányok 
1979-1998. Uo. 336-344. p.; Szilágyi Mihály: A Bi- 
bó-hagyatékjegyzéke. Uo. 345-360. p.; Székely Beá
ta: Bibliográfia. In Szilágyi Sándor szerk.: Magyar 
panteon. Bibó István. Budapest, 2001, Üj Mandá
tum, 403-463. p.). Bibó megjelent főbb művei 
a következők: A szankciók kérdése a nemzetközi 
jogban. Szeged, 1934, Városi Nyomda; Kényszer, 
jog, szabadság. Szeged, 1935, Ferenc József Tu
dományegyetem Baráti Egyesülete; A kelet-euró
pai kisállamok nyomorúsága. Budapest, 1946, Űj 
Magyarország; Harmadik út. Politikai és történeti 
tanulmányok. London, 1960, Magyar írók Szövet
sége Külföldön; Közigazgatási területrendezés és 
az 1971. évi településhálózat-fejlesztési koncepció. 
Budapest, 1975, MTA Igazgatástudományi Bizott
sága, Közigazgatási Szekció; The Paralysis of In
ternational Institutions and the Remedies. A Study 
of Self-determination, Concord Among the Major 
Powers, and Political Arbitration. Hassocks, 1976, 
Harvester Press; Kenedi János szerk.: A fogoly Bibó 
István vallomásai az 1956-os forradalomról. Bu
dapest, 1996, 1956-os Intézet. A Bibó-művek ki
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adása -  köszönhetően két gyűjteményes kiadás
nak és összehasonlítva más magyar gondolkodók 
életművével -  jónak mondható (Kemény István
-  Sárközi Mátyás szerk.: Bibó István összegyűjtött 
munkái. 1-4. köt. Bern, 1981-1984, Európai Pro
testáns Szabadegyetem; iíj. Bibó István -  Huszár 
Tibor szerk.: Válogatott tanulmányok. 1-4. köt. 
Budapest, 1971-1990, Magvető). Bibó alapvető 
tanulmányai angolul is olvashatók (Democracy, 
Revolution, Self-determination. Selected Writings. 
Boulder, 1991, Atlantic Research and Publication). 
A Bibó-dokumentumokat Huszár Tibor gyűjtöt
te össze: Bibó István (1911-1979). Életút doku
mentumokban. Budapest, 1995, 1956-os Intézet
-  Osiris. A könyvtárnyi Bibó-irodalomból a kö
vetkező kötetek, illetve tanulmányok a legfonto
sabbak: Szabó Zoltán: Bevezetés. In Bibó István: 
Harmadik út. London, 1960, Magyar Könyves 
Céh, 5-30. p.; Révai András: Bibó István politi
kai filozófiája. Új Látóhatár, 1960. 5. sz. 389-402. 
és 6. sz. 497-507. p.; Szilágyi Sándor: A szellemi 
ellenállás jelképe. Bibó-tanulmányok. Budapest, 
1985, AB Független Kiadó; Huszár Tibor: Bibó 
István -  a gondolkodó, a politikus. In Válogatott 
tanulmányok. 3. köt. I. m. 387-534. p.; Bibó-em- 
lékkönyv. 1-2. köt. Budapest, 1991, Századvég -  
Európai Protestáns Szabadegyetem (eredetileg: 
Budapest, 1980, gépirat); Huszár Tibor: Párhu

zamok és kereszteződések. Erdei Ferenc, Bibó Ist
ván és a Márciusi Front. Makó, 1991, József Attila 
Múzeum; Dénes Iván Zoltán szerk.: Bibó István 
életművének aktualitása. Budapest, 1993, Fried
rich Ebert Alapítvány; Dénes Iván Zoltán szerk.: 
A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó Ist
ván életművéről. Pécs, 1993, Tanulmány Kiadó (az 
előző kötet szerkesztett, és eredeti Bibó-írásokkal 
kiegészített változatata); Kende Péter szerk.: Bibó 
Nyugatról -  éltében, holtában. Basel-Budapest, 
1997, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem; 
Dénes Iván Zoltán: Eltorzult magyar alkat. Bibó 
István vitája Németh Lászlóval és Szekfü Gyulá
val. Budapest, 1999, Osiris; Dénes Iván Zoltán 
szerk.: A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó 
István életművéről. Budapest, 1999, Osiris; Dénes 
Iván Zoltán szerk.: Megtalálni a szabadság rendjét. 
Tanulmányok Bibó István életművéről. Budapest, 
2001, Új Mandátum Könyvkiadó; Kovács Gábor: 
Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások 
társadalmáig. Bibó István a politikai gondolkodó. 
Budapest, 2004, Argumentum; Balog Iván: Poli
tikai hisztériák Közép- és Kelet-Európábán. Bibó 
István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemi
tizmusról. Budapest, 2004, Argumentum; Tóth- 
Matolcsy László: Műhely a lehetetlenséghez. Kap
csolódási pontok Bibó István és Ravasz László élet
művében. Budapest, 2005, Argumentum.

SZOCIALISTA ÉS KOMMUNISTA NEMZETKONCEPCIÓK

A magyar történettudomány nagy paradoxonjai
nak egyike, hogy bár az 1945-ös időszakot követő
en történészek légiója foglalkozott az ún. munkás
mozgalom-történettel, s a megszületett művek, ál
lamilag fenntartott folyóiratok száma is tengernyi, 
mégis alig van ma is használható irodalma a kér
désnek. Ebben a hatalmas irodalomban egyébként 
is ajánlatos óvatosan közlekedni, ugyanis -  a kon
zervativizmuson kívül -  itt pusztított leginkább az 
úgynevezett marxista történetírás. A kommunista 
pártnak ugyanis elsődleges érdeke volt a szociál
demokrata párt befeketítése, lejáratása, s ebből 
a gyalázatos tevékenységből -  sajnálatos módon 
-  a marxista történetkutatók ugyancsak kivették 
a részüket. Hiányzik mindenekelőtt egy modern

szemléletű összefoglaló mű a magyar szociálde
mokráciáról és a magyar kommunista mozgalom
ról, a szociáldemokrata és kommunista pártokról, 
illetve a munkások társadalomtörténetéről. Hiány
zik továbbá egy átfogó, modern bibliográfia a kér
désről, ennek hiányában kénytelenek vagyunk ré
gebbi szemléletű bibliográfiákhoz fordulni (Ma
gyar munkásmozgalmi bibliográfia. 1848-1948. 
1-2. köt. Budapest, 1964, MSZMP KB Párttörté
neti Intézete; A magyar munkásmozgalmi sajtó 
bibliográfiája. 1848-1948. 1-4. köt. Budapest, 
1951-1969, Magyar Munkásmozgalmi Intézet 
-  MSZMP KB Párttörténeti Intézete; A magyar 
munkásmozgalmi sajtó repertóriuma. Válogatott 
cikkek jegyzéke. 1848-1890. Budapest, 1964, Párt-
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történeti Intézet Könyvtára; Történelem -forrada
lom. Bibliográfiai kalauz a magyar munkásmoz
galom történetének tanulmányozásához. 1-2. köt. 
Budapest, 1969, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár; 
V. Toldi Sarolta szerk.: A magyar munkásmozga
lom történetének válogatott bibliográfiája. 1945- 
1984. Budapest, 1987, Kossuth). Az 1970-es évek 
végéig keletkezett irodalmat a Magyarország tör
ténetének megfelelő kötetei is tartalmazzák (Ko
vács Endre -  Katus László szerk.: Magyarország 
története. 6. köt. 1848-1890. Budapest, 1979, Aka
démiai; Hanák Péter -  Mucsi Ferenc szerk.: Ma
gyarország története. 7. köt. 1890-1918. Budapest, 
1978, Akadémiai; Ránki György -  Hajdú Tibor -  
Tilkovszky Lóránt szerk.: Magyarország történe
te. 8. köt. 1918-1919.1919-1945. Budapest, 1976, 
Akadémiai). A szociáldemokrácia központi lapjá
ról, a Népszaváról sem készült repertórium, még 
mindig Révész Mihály -  közel sem teljes -  újság
kivágásaira vagyunk utalva, vagy kénytelenek va
gyunk átlapozni a Népszava megfelelő évfolyamait. 
Van viszont repertóriuma a szociáldemokraták el
méleti lapjának, a Szocializmusnak (Pálmai Magda 
szerk.: Szocializmus. Szociáldemokrata folyóirat. 
1906-1918. Repertórium. Budapest, 1981, MSZMP 
KB Párttörténeti Intézete -  Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár; Ecsedy Andorné szerk.: Szocializmus. 
1922-1938, 1945-1948. Repertórium. Budapest, 
1988, MSZMP KB Párttörténeti Intézete -  Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár), s a Szocializmus cikkeiből 
egy válogatás is készült (Jemnitz János -  Schlett 
István szerk.: Szocializmus. 1906-1938. Válogatás 
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt elméleti 
folyóiratából. Budapest, 1984, Kossuth). A magyar 
szociáldemokráciáról szóló modern összefogla
ló mű hiányában jól használható egy 1999-ben 
megjelent kitűnő kézikönyv (Varga Lajos szerk.: 
A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. Buda
pest, 1999, Napvilág), amely egy rövid történeti 
összefoglalón kívül magában foglal egy-egy feje
zetet a pártprogramokról, a párt felépítéséről és 
szervezetéről, a szakszervezetekről, valamint száz 
életrajzot a legfontosabb magyar szociáldemok
rata vezetőkről, továbbá részletes adattárat és vá
logatott bibliográfiát (627-652. p.). Ez a kitűnő
en összeállított bibliográfia azonban csak erősen 
szelektált anyagot tartalmaz, de már közli a kér

dés újabb irodalmát. A legújabb irodalomnak vi
szont nincs bibliográfiája. Ennek hiányában er
ről az irodalomról nem teljes körűen a Múltunk 
című folyóiratból tájékozódhatunk. Kulcsár Péter 
legújabb munkájában megkísérelte a nemzetközi 
szociáldemokrata eszmék és mozgalmak között el
helyezni a magyar szociáldemokrata irányzatokat 
és csoportosulásokat (A szociáldemokrácia az esz
mék történetében. Budapest, 2007, Hungarovox). 
A korszakban kiadott dokumentumválogatások 
szemléletük miatt ma már jórészt elavultak (Do
kumentumok a magyar pártörténet tanulmányozá
sához. Budapest, 1955, Szikra; A magyar munkás- 
mozgalom történetének válogatott dokumentumai. 
1-6. köt. Budapest, 1951-1969, Szikra-Kossuth; 
Dokumentumok a magyar munkásmozgalom tör
ténetéből 1919-1944. Budapest, 1975, Tankönyv
kiadó), mégis sokszor ezekre vagyunk utalva. Ál
talában hiányzik a különböző szocialista-agrár- 
szocialista-anarchista-kommunista irányzatokat 
tárgyaló, s ezeket egymástól eszmetörténeti szem
pontból elkülönítő mű. Az ún. „munkásmozgal
mi” kutatás pontosan ezeket az irányzatokat nem 
választotta el elég élesen, s rendelte alá -  tisztelet 
az igen kevés számú kivételnek -  a kommunista 
mozgalomnak. Ilyen kivételnek tekinthető Erényi 
Tibornak a magyar szocialista mozgalom kezde
teire vonatkozó rövid vázlata (Elméleti-politikai 
irányzatok a XIX. század magyarországi munkás- 
mozgalmában. Párttörténeti Közlemények, 1982. 
2.SZ. 170-203. p.).

A példásan összeállított bibliográfiákon túl 
nem sok jót mondhatunk a fent említett akadé
miai Magyarország története című összefoglaló 
mű munkásmozgalmi fejezeteiről sem, hiszen 
ezt többen (Spira György, S. Vincze Edit, Hanák 
Péter, Erényi Tibor, Dolmányos István, Hajdú Ti
bor, Szakács Kálmán, Márkus László, Pintér Ist
ván) írták, különböző mélységben, eltérő meg
közelítésben és -  mindenekelőtt -  szemléletben. 
Ezek a fejezetek mutatják leginkább az egész in
tellektuális vállalkozás -  finoman fogalmazva is 
-  átgondolatlanságát és kudarcát. Egy modern 
szemléletű összefoglalás híján elsősorban Erényi 
Tibor munkái használhatóak leginkább, ezek kö
zül is mindenekelőtt az 1980-as évek után írottak 
(Erényi bibliográfiáját lásd Tóth Éva szerk.: Éré-
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nyi Tibor műveinek bibliográfiája. Múltunk, 1993. 
4. sz. 200-217. p.). Erényi tanulmányaiból egy vá
logatás (Szocializmus a századelőn. Tanulmányok 
a magyarországi munkásmozgalom történetéből. 
Budapest, 1979, Kossuth) is készült. Erényi ta
nulmányain kívül figyelmet érdemelnek Horváth 
Zoltánnak a második reformnemzedékről szóló 
összefoglaló könyvének megfelelő fejezetei (Ma
gyar századforduló. A második reformnemzedék 
története 1896-1914. Budapest, 1961, Gondolat), 
és Schlett István három kitűnő munkája (A szo
cialista eszmék elterjedésének kezdetei a magyar 
közgondolkodásban 1900-1904. Budapest, 1970, 
Művelődési Minisztérium Marxizmus-Leniniz- 
mus Oktatási Főosztálya; és A „munkáskérdés” és 
a szocializmus a magyar politikai gondolkodásban. 
1848-1906. Adalékok a politikai ideológiák jelen
tésváltozásához. Budapest, 1987, Kossuth; A szo
ciáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig. 
Budapest, 1982, Gondolat), Erényi Tibor, Kende 
János és Varga Lajos által írt összegzés (Fél évszá
zad. A szociáldemokrácia története Magyarorszá
gon 1868-1919. Budapest, 1990, Politikatörténeti 
Intézet), valamint Sipos Péter (Legális és illegális 
munkásmozgalom. 1919-1944. Budapest, 1988, 
Gondolat) munkája. A párt 1930-1940-es évek
beli történetéről Pintér István írt egy kommunista 
szempontokat érvényesítő monográfiát (A Szoci
áldemokrata Párt története 1933-1944. Budapest, 
1980, Kossuth).

A magyar munkásság szerkezetéről ugyan
csak hiányzik egy új kutatáson alapuló és társa
dalomtörténeti szemléletű összefoglalás, modern 
összegzés híján máig használhatóak Rézler Gyu
la (A magyar nagyipari munkásság kialakulása. 
1867-1914. 2. kiad. Budapest, 1945, Faust), illetve 
Lackó Miklós (Ipari munkásságunk összetételének 
alakulása 1867-1949. Budapest, 1961, Kossuth) 
munkái. Az ipari munkásságra vonatkozó újabb 
szempontokat és irodalmat Gyáni Gábor és Kö
vér György társadalomtörténeti összefoglalójában 
(Magyarország társadalomtörténete a reformkortól 
a második világháborúig. Budapest, 1998, Osiris, 
kül. 294-306. p.) találunk.

A magyar szociáldemokrata, szocialista, ag
rárszocialista és kommunista pártok programjai 
Mérei Gyula könyveiben (Magyar politikai párt

programok. 1867-1914. Budapest, 1934, Ransch- 
burg Gusztáv Könyvkereskedése; A magyar ok
tóberiforradalom és a polgári pártok. Budapest, 
1969, Akadémiai Kiadó; A magyar polgári pártok 
programjai. 1867-1918. Budapest, 1971, Akadé
miai Kiadó; Mérei Gyula -  Pölöskei Ferenc szerk.: 
Magyarországi pártprogramok 1867-1919. Buda
pest, 2003, ELTE Eötvös Kiadó), és a Magyar mun
kásmozgalom történetének válogatott dokumentu
mai című sorozat (Budapest, 1951-1959, Szikra- 
Kossuth) megjelent köteteiben, továbbá a Gergely 
Jenő, Glatz Ferenc és Pölöskei Ferenc (Magyaror
szági pártpogramok 1919-1944. Budapest, 1991, 
Kossuth), valamint a Balogh Sándor és Izsák Lajos 
(Magyarországi pártprogramok 1944-1988. Buda
pest, 2004, ELTE Eötvös Kiadó) által szerkesztett 
könyvekben olvashatók.

A szociáldemokrata visszaemlékezések, leve
lezéskötetek irodalma terjedelmes, ezek közül ki 
kell emelni Böhm Vilmos (Kétforradalom füzében. 
Októberi forradalom, proletárdiktatúra, ellenfor
radalom. München, 1923, Verlag für Kulturpoli
tik; 2. kiad.: Budapest, 1947, Népszava; Másodszor 
emigrációban... Budapest, 1990, Progresszió;Sza
bó Éva -  Szűcs László szerk.; Böhm Vilmos politi
kai levelei 1914-1949. Budapest, 1997, Napvilág), 
Buchinger Manó (Tanúvallomás. Az októberi for
radalom tragédiája. Budapest, 1936, Népszava; Ta
lálkozásom Európa szocialista vezetőivel. Budapest, 
1938, Népszava; 2. kiad.: Budapest, 2003, Napvi
lág; Küzdelem a szocializmusért. Emlékek és élmé
nyek. 1-2. köt. Budapest, 1947, Népszava), Garami 
Ernő (bibliográfiai adatait lásd alább) és Weltner 
Jakab („Milljók egy miatt”. Emlékek. Budapest, 
1927, A szerző saját kiadása; Forradalom, bolse- 
vizmus, emigráció. Budapest, 1929, A szerző saját 
kiadása) munkáit, illetve egy gyűjteményes kötetet 
(Tanúságtevők. Visszaemlékezések a magyarorszá
gi munkásmozgalom történetéből. 1-5. köt. Buda
pest, 1974-1988, Kossuth).

A szociáldemokrata történetfelfogással -  mo
nografikus igénnyel -  Márkus László foglalkozott 
[A szociáldemokrata történetfelfogás fejlődéséhez 
(A kezdetektől 1918-ig). Budapest, 1963, Akadé
miai Kiadó]. Márkus könyvén -  sajnálatosan -  
erőteljesen megfigyelhetők a korszak ideologikus 
jegyei, de még ennél is nagyobb probléma, hogy
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sem ő, sem más nem vette a fáradságot a Népsza
va több folyóméternyi anyagának szisztematikus 
áttekintésére. E nélkül azonban lehetetlen megír
ni ezt a történetet. A magyar szociáldemokrácia 
legjelentősebb teoretikusának, Szabó Ervinnek 
a történetfelfogásáról -  historiográfiai áttekintés
sel -  pedig Litván György írt egy összefoglaló ta
nulmányt (Litván György: Szabó Ervin, a törté
netíró. In uő szerk.: Szabó Ervin történeti írásai. 
Budapest, 1979, Gondolat, 5-19. p.).

A szociáldemokrácia és a nemzeti-nemzeti
ségi kérdés összefüggéseiről nem született hasz
nálható monográfia. Erről a kérdésről mindössze 
-  vegyes színvonalú -  tanulmányokat olvashatunk 
Erényi Tibor (Az 1918 előtti magyarországi mun
kásmozgalom és a nemzeti kérdés. In Andics Er
zsébet szerk.: A magyar nacionalizmus kialakulá
sa és története. Budapest, 1964, Kossuth; Nemzet, 
haza, hazafiság a magyar szociáldemokrata moz
galomban. Párttörténeti Közlemények, 1972.4. sz. 
55-81. p.) tollából. Ez a két tanulmány olvasha
tó Erényi fentebb idézett tanulmánykötetében is 
(Szocializmus a századelőn... I. m. 343-395. p.).

A szociáldemokrata párt és az agrárkérdés té
májáról Farkas Dezső írt egy szemléletében ma 
már kissé elavult monográfiát (A Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt és az agrárkérdés 1900 és 
1914 között. Budapest, 1973, Akadémiai Kiadó). 
A földmunkás szervezetekről Szakács Kálmán 
publikált egy, a korszak ideologikus lenyomatát 
magán viselő monográfiát (Mezőgazdasági mun
kás-érdekképviselet 1896-1944. Budapest, 1981, 
Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók 
Szakszervezete), a szociáldemokrata szakszerve
zetekről pedig Sipos Péter írt egy modernebb fel
fogású összegzést (A szociáldemokrata szakszerve
zetek története Magyarországon. Budapest, 1977, 
MTA Történettudományi Intézet). A két világhá
ború közötti szociáldemokrata agrárkoncepciók
ról nem született monográfia. Ebben a korszak
ban a kérdéssel leginkább Takács József (Oros
háza, 1884. márc. 17. -  Budapest, 1960. febr. 2.) 
foglalkozott. Róla azonban -  sajnálatosan -  mint
ha elfeledkezett volna történetírásunk, pedig Ta
kács jelentősége egyáltalán nem elhanyagolható 
a szociáldemokrata mozgalomban. Takács József 
rendkívül sokat publikált (Földmívesek a Tanács

köztársaságban. Budapest, 1919, Világszabadság; 
Mezőgazdasági munkáskérdés. A magyarországi 
földmunkásság anyagi helyzete 1920-ban. Buda
pest, 1921, Népszava; A földmunkásmozgalom cél
ja és közelebbi feladatai. Budapest, 1922, Népszava; 
A földmunkásmozgalom története. Harminc eszten
dő. Budapest, 1926, Magyarországi Földmunkások 
Országos Szövetsége; Mit akarunk? A Magyaror
szági Szociáldemokrata Párt agrárprogramjának 
magyarázata. Budapest, 1930, Világosság; Földet 
a magyar népnek. Három parlamenti beszéd. Buda
pest, 1939, Szociáldemokrata Párt; Új agrárpolitika 
a magyar demokráciában. Budapest, 1945, Nép
szava; Szocializmus és parasztság. Felelet néhány 
kérdésre. Budapest, 1946, Világosság; A földműves 
tudnivalói. Budapest, 1946, Népszava; Kis történe
lem a szociáldemokrata földmunkásmozgalom 50 
éves múltjáról. Budapest, 1946, Népszava; Szocia
lizmus és magántulajdon. Budapest, 1947, Nép
szava), s tevékenysége nélkül aligha jöhetett volna 
létre az MSZDP 1930-as agrárprogramja.

A zsidóság és a baloldali mozgalmak kapcsola
tának hatalmas irodalma van. Ennek a kérdésnek 
az irodalmáról, valamint magáról a problematiká
ról ad rövid tájékoztatást Moshe Mishkinsky (The 
Jewish Labor Movement and European Socialism. 
In H. H. Ben-Sasson -  S. Ettinger eds.: Jewish So
ciety Through the Ages. 2nd ed. New York, 1973, 
Schoken Books, 284-296. p.) tanulmánya. Ebből 
a hatalmas irodalomból ki kell emelni Robert S. 
Wistrich (Socialism and the Jews. The Dilemmas 
of Assimilation in Germany and Austria-Hunga
ry. Rutherford, 1982, Fairleigh Dickinson UP) és 
John Bunzl (Klassenkampf in der Diaspora. Zur 
Geschichte der jüdischen Arbeiterbewegung. Wien, 
1975, Europaverlag) könyveit. A szociáldemokrá
cia és a zsidókérdés magyarországi történetének 
viszont alig van irodalma. Mindössze Erényi Tibor 
(Zsidók és a magyar baloldaliság. Világosság 1992. 
2. sz. 152-158. p.; Zsidók és a magyar politikai élet. 
Múltunk, 1994.4. sz. 3-30. p.) és Borsányi György 
(The Labour Movement and the Jewish Question 
in Hungary. 1880-1944. Etudes Historiques Hong- 
roises, 1985. Vol. 1.85-101. p.; Ezernyolcszáz kar
toték a budapesti baloldalról. Valóság, 1983.9. sz. 
19-31. p.; Zsidók a munkásmozgalomban. Vilá
gosság, 1992.2. sz. 145-151. p.) tanulmányaira hi-
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vatkozhatunk. Újabban Gyurgyák János tekintette 
át a kérdést (A zsidókérdés Magyarországon. Buda
pest, 2001, Osiris). Ebben a könyvben az olvasó 
további irodalmat talál.

Szabó Ervin (Szlanica, 1877. aug. 23. -  Budapest, 
1918. szept. 30.) életműve -  hála Remete László és 
Litván György munkásságának -  a leginkább fel
tárt. Szabó Ervin életéről és tevékenységéről ren
delkezünk ugyanis bibliográfiával (Remete László 
-  Pataki Ferenc szerk.: Szabó Ervin bibliográfia. 
Budapest, 1977, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár), 
valamint modern életrajzzal (Litván György: Sza
bó Ervin, a szocializmus moralistája. Budapest, 
1993, Századvég). Szabó Ervin fő művei a követ
kezők: A magyar jakobinusok. Budapest, 1902, 
Népszava; A diákokhoz! Budapest, 1903, Krausz; 
A munkásmozgalom 1903-ban. Budapest, 1904, 
Politzer; Szabó Ervin szerk.: Marx és Engels vá
logatott művei. 1-2. köt. Budapest, 1905-1909, 
Népszava, Politzer, Révai és Salamon Nyomda; 
A szocializmus. Előadás és felelet némely ellenve
tésre. Budapest, 1906, Népszava; Szindikalizmus és 
szociáldemokrácia. Budapest, 1908, Deutsch; A tő
ke és a munka harca. Budapest, 1911, Politzer. (4. 
kiad. Budapest, 1947, Népszava); Gazdasági szer
vezet és háború. Budapest, 1915, Politzer; Impe
rializmus és tartós béke. Budapest, 1917, Pallas; 
Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar forra
dalomban. Bécs, 1921, Magyar Kiadó. (2. kiad. Bu
dapest, 1948, Népszava.). Szabó halála után több 
gyűjteményes kötet is megjelent (Szabó Ervin vá
logatott írásai. Budapest, 1958, Kossuth; Szabó Er
vin magyar nyelven megjelent könyvtártudományi, 
művelődéspolitikai cikkeinek, tanulmányainak és 
kritikáinak gyűjteménye. Budapest, 1959, Szabó 
Ervin Könyvtár; Remete László szerk.: Szabó Ervin 
1877-1918. Budapest, 1968, Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár; Remete László szerk.: Hol az igazság? 
Cikkek, tanulmányok. Budapest, 1977, Magvető; 
Litván György -  Szűcs László szerk.: Szabó Ervin 
levelezése. 1-2. köt. Budapest, 1977, Kossuth; Lit
ván György szerk.: Szabó Ervin történeti írásai. 
Budapest, 1979, Gondolat; György Litván -  János 
M. Bak eds.: Socialism and social science. Selected 
writings of Ervin Szabó. London, 1982, Routledge 
and Kegan Paul). A róla szóló irodalom -  Litván

György fent említett monográfiáján túl -  is ter
jedelmes: Kálmán József: Szabó Ervin. Budapest, 
1946, Népszava; Remete László szerk.: Szabó Er
vin. 1877-1918. Budapest, 1968, Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár; Soós Pál: A Szabó Ervin-problé- 
ma történetéből. Historiográfiai vázlat. Debrecen, 
1971, Kossuth Lajos Tudományegyetem; Litván 
György: Szabó Ervin. Budapest, 1974, Akadémiai; 
Hantó Zsuzsanna: Jászi Oszkár és Szabó Ervin vitá
ja a tudomány és a politika viszonyáról. Pécs, 1976, 
MTA Dunántúli Tudományos Intézete; Kemény 
Gábor: Szabó Ervin és a magyar társadalomszem
lélet. Budapest, 1977, Magvető; Soós Pál: A pálya
kezdő Szabó Ervin politikai és kulturális törekvései. 
Fejezetek a századforduló munkásművelődésének 
történetéből. Budapest, 1977, Akadémiai; Erényi 
Tibor: Szabó Ervin emlékezete. In uő: Szocializ
mus a századelőn... I. m. 420-430. p.).

A századforduló utáni szociáldemokrácia másik fő 
alakjával, Garami Ernővel (Budapest, 1876. dec. 
15. -  Budapest, 1935. máj. 28.) már korántsem ez 
a helyzet. Róla ugyanis nincs bibliográfiánk, kiter
jedt publicisztikája jórészt feltáratlan, erre a célra 
leginkább Varga Lajos alább idézett monográfiá
jának lábjegyzetanyagát használhatjuk. Garami
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Ernő fő művei a következők: Hazafiság és nemzet
köziség. Budapest, é. n., Népszava; Választójog és 
tömegsztrájk. Budapest, 1913, Világosság Nyomda; 
Der Klassenkampf. Budapest, 1914, Volksstimme; 
Az osztályharc. Budapest, 1914, Népszava (2. kiad. 
Mi az osztályharc? címmel: Budapest, 1945, Nép
szava); A politikai harc és a munkásság. Budapest, 
1918, Népszava; Marx és Engels élete. Budapest, 
1918, Népszava (2. kiad.: Budapest, 1919, Nép
szava); Forrongó Magyarország. Emlékezések és 
tanulságok. Leipzig -  Wien, 1922, Pegazus; Szo
ciáldemokrácia. Szocializmus. Demokrácia. Bu
dapest, 1940, Világosság Nyomda. Garami több 
Marx-művet fordított magyarra, s ő volt Kari Ka- 
utsky magyar fordítója is. A róla szóló irodalom 
sem túlságosan terjedelmes (Garami Ernő emlék
könyv. Budapest, 1939, Világosság Nyomda; Erényi 
Tibor: Garami Ernő és a magyarországi szociál
demokrácia. In uő: Szocializmus a századelőn... 
I. m. 60-100. p.; Mucsi Ferenc: A Kristóffy-Ga- 
rami-paktum. A Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt taktikája az 1905-1906. évi politikai válság 
időszakában. Budapest, 1970, Kossuth), viszont 
róla a közelmúltban született egy életrajzi mono
gráfia (Varga Lajos: Garami Ernő. Politikai életrajz. 
Budapest, 1996, Napvilág).

Kunfi Zsigmond (Nagykanizsa, 1879. ápr. 28. -  
Bécs, 1929. nov. 18.) írásait Mucsi Ferenc és Sza
bó Ágnes adták ki (Mucsi Ferenc -  Szabó Ágnes 
szerk.: Kunfi Zsigmond válogatott írásai. Budapest, 
1984, Kossuth). Kunfi életrajzával Erényi Tibor 
foglalkozott (Köves Rózsa -  Erényi Tibor: Kunfi 
Zsigmond életútja. Budapest, 1974, Kossuth; Eré
nyi Tibor: Kunfi Zsigmond. Budapest, 1974, Aka
démiai Kiadó).

Vanczák János (Pest, 1870. okt. 19. -  Budapest, 
1932. júl. 8.) nem tartozott a magyar szociálde
mokrata ideológusok első sorába, viszonylag keve
set írt. Életművéről nem rendelkezünk bibliográ
fiával. Vanczák fő művei: A magyarországi vas- és 
fémipari, vas- és fémbányászati és kohómunkások 
helyzete és szervezkedésének szükségessége. Buda
pest, é. n., Vas- és Fémmunkások Szaklapja; Gya
korlati szónoklattan munkások számára. Budapest, 
1907, Világosság; A „sóhivatal” vagy becsüljük meg 
a munkásszervezetek háborús tevékenységét. Buda
pest, 1917, Népszava; Szakszervezeti erő. Budapest, 
1917. Népszava; A klerikális métely vagy mit ke
resnek a vallás és hit emberei a munkásszerveze
tekben. Budapest, 1918, Népszava; A magyar ki
rályi államkincstár mint munkáltató. A kincstári
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vas- és fémipari üzemek munkásainak helyzete és 
munkaviszonya. Budapest, 1918, Népszava; Szak- 
szervezeti demokrácia. Budapest, 1923, Népszava. 
A róla szóló irodalom is jelentéktelen (Vanczák Já
nos. Népszava, 1932. júl. 9. 1. és 3-4. p.; Vanczák 
János. Typographia, 1932. júl. 22. 3. p.).

Ágoston Péterről (Zsombolya, 1874. márc. 25. -  
Párizs, 1925. szept. 6.) sem született bibliográfia, 
cikkeinek -  hiányos -  gyűjteménye, valamint a ró
la szóló cikkek gazdag anyaga a Politikatörténeti 
Intézet Levéltárának Révész-féle cikkgyűjteményé
ben található (721. fond 2/19. őe.). Ágoston fő mű
vei a következők: A tulajdonjog alaptanai. Buda
pest, 1903, Politzer; A magyar zálogjog története. 
Budapest, 1905, Politzer; A sztrájk jogalapja. Bu
dapest, 1907, Franklin; A sztrájk büntetése. Nagy
várad, 1908, Sebő Imre; A munka rabsága. Buda
pest, 1909, Deutsch; Községi politika. Budapest, 
1910, Népszava; A vármegye. Budapest, 1912, Ga- 
lilei-kör; A modern városok feladatai. Nagyvárad, 
1912, Sonnenfeld Adolf; A magyar világi nagy
birtok története. Budapest, 1913, Grill; A szabad- 
kőmívesség. Nagyvárad, 1913, Sonnenfeld Adolf; 
A progresszív eszmék terjesztésének alapelvei. Nagy
várad, 1914, Nagyváradi Társadalomtudományi 
Társaság; A jövő kérdései. 1-2. köt. Nagyvárad,

1916-1917, Nagyváradi Társadalomtudományi 
Társaság; A háború okozói. Budapest, 1919, Nép
szava. Az Ágoston Péterrel foglalkozó írások pedig 
a következők: Aczél Imre vádbeszéde 1920. novem
ber 3-án és 4-én a bolseviki népbiztosok főtárgyalá
sán. Budapest, 1921, Centrum; Újlaki Géza: Ágos
ton Péter dr. védelme. Budapest, 1921, Buzárovics 
Gusztáv Nyomdája; Révész Mihály: Ágoston Pé
ter. Szocializmus, 1925. 377-380. p. [A Szocializ
mus. 1906-1938 című antológiában az utánköz- 
lés néhány -  nem jelentős -  kihagyást tartalmaz); 
Hlatky Endre: Népbiztosi történetírás. Kelet Népe, 
1925.5-7. sz. 35-41. p.; Jászi Oszkár: Ágoston Pé
ter. Századunk, 1927. 167-170. p. (A Jászi Oszkár 
publicisztikája című kötetbeli utánközlés lényegi 
kihagyásokkal jelent meg!); Justus Pál: Ágoston 
Péter. Szocializmus, 1945. 201-202. p.

Mónus Illésről (Balta, 1888. márc. 8. -  Budapest, 
1944. nov. 2.) -  sajnálatosan -  nem készült bib
liográfia. Mónus fő művei a következők: Kunfi 
Zsigmond. Emlékbeszéd. Budapest, 1929, Világos
ság Nyomda; A szocializmus világképe. Budapest, 
1937, Esztergályos János; Mire van szükség rendkí
vüli időkben? Budapest, 1940, Világosság Nyomda; 
Két levél a háborúról és a szocializmusról. Buda
pest, 1941, Szociáldemokrata Párt; A szocializmus 
problémáiról. Mónus Illés három előadása. Fele-
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let néhány ellenvetésre. Budapest, 1943, Szociál
demokrata Párt; A modern szocializmus elmélete. 
Budapest, 1945, Szociáldemokrata Párt Oktatási 
Titkársága. Az 1980-as években két válogatás is 
született Mónus munkáiból (Gyurgyák János -  Tő- 
kéczki László: A magyar szociáldemokrácia múlt
jából. Válogatás Mónus Illés írásaiból. Századvég,
1987. 3. sz. 158-251. p.; Szabó Ágnes -  Pintér Ist
ván szerk.: Mónus Illés válogatott írásai. Budapest,
1988, Kossuth). A Mónus-irodalom sem túlságo
san terjedelmes, de nem is jelentéktelen (Kéthly 
Anna: Mónus Illés, a politikus. Szocializmus, 1945. 
1-4. p.; Faragó László: Mónus Illés, a tudós. Szocia
lizmus, 1945. 4-7. p.; Gyurgyák János -  Tőkéczki 
László: Mónus Illés demokráciafelfogásáról. Szá
zadvég, 1988.6-7. sz. 239-243. p.; Pintér István - 
Szabó Ágnes: Mónus Illés 1888-1944. Párttörténe
ti Közlemények, 1988.1. sz. 166-211. p.; Sipos Pé
ter: Mónus Illés 1888-1944. História, 1988.2-3. sz. 
47-49. p.; Agárdi Péter: Mónus Illés, a zsidókérdés 
és a nemzettudat. I—II. Múltunk, 1990. 3. sz. 91- 
113. p., 1990.4. sz. 59-80. p.; Agárdi Péter: Szociál
demokrácia és nemzeti illetékesség. Mónus Illés írá
sai a 30-as évekből. Tekintet, 1992.2. sz. 99-112. p.; 
Agárdi Péter: Kortársunk, Mónus Illés. Metszet az 
1930-as évek magyar szellemi életéből. Budapest, 
1992, Gondolat; Mónus Illés 1888-1944. Tudomá
nyos emlékülés, 1994. június 20. Budapest, 1995, 
Mónus Illés Akadémia; Tihanyi József: Értelmet
len túlélés helyett értelmes halál. Mónus Illésről és 
meggyilkolásáról. Ezredvég, 1995.3. sz. 65-68. p.). 
Leginkább egy modern Mónus-életrajz hiányzik.

Fejtő Ferenc (Nagykanizsa, 1909. aug. 31.-) élet
művének feldolgozása és kiadása viszonylag jónak 
mondható. Fejtő korai írásait ugyanis Agárdi Pé
ter (Agárdi Péter: Függelék. In uő: Értékrend és 
kritika. Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as 
években. Budapest, 1982, Gondolat, 375-410. p.) 
gyűjtötte össze, újabb magyar nyelvű tanulmányai
nak listáját pedig Sragner Márta (A Monarchiá
tól a globalizációig. Pécsi és szekszárdi előadások. 
Pécs, 2002, Alexandra, 111-158. p.) állította össze. 
A közelmúltban megkezdődött Fejtő műveinek, 
emlékiratainak gyűjteményes kiadása, illetve fon
tosabb műveit újra publikálták (Budapesttől Pári
zsig. Emlékeim. Budapest, 1990, Magvető; Requiem

egy hajdanvolt birodalomért. Ausztria-Magyar- 
ország szétrombolása. Budapest, 1990, Minerva- 
Atlantisz; A népi demokráciák története. 1-2. köt. 
Budapest, 1991, Magvető; Szép szóval. Budapest, 
1992, Nyilvánosság Klub -  Századvég; Hova re
pül az idő? Budapest, 1996, Belvárosi-Cserépfalvi; 
Szociáldemokrácia tegnap, ma, holnap. Budapest, 
1996, Belvárosi; Borkóstoló. Irodalmi tanulmányok. 
Budapest, 1996, Belvárosi; A zsidó és az Űristen. 
Budapest, 1997, Logos; II. József. Budapest, 1997, 
Atlantisz; József Attila a Szép és Jó Szó mestere. Ta
nulmányok 1934-2004. Budapest, 2005, Holnap; 
A magyar tragédia. 1956. Budapest, 2006, Kossuth; 
Mégiscsak a szociáldemokrácia. Fél évszázad re
formkísérletei. Budapest, 2006, Kossuth; Isten, Em
ber, Ördög. Elmélkedés a rosszról és a történelemről. 
Budapest, 2006, Holnap. Fejtő régebbi írásai a kö
vetkezők: Fejtő Ferenc szerk.: Mai magyarok régi 
magyarokról. Budapest, 1936, Szép Szó. Reprint: 
Budapest, 1991, Gondolat-Tevan; Erasmus avagy 
beszélgetés a humanizmusról. Budapest, 1936, Cse
répfalvi; Martinovics Ignác. Budapest, 1936, Szép 
Szó; A nagy utópisták. 1. Owen Róbert. 2. Saint Si
mon. Budapest, 1937, Esztergályos J.; Érzelmes uta
zás. Budapest, 1937, Pantheon. Új kiadás: Buda
pest, 1989, Magvető; Jean Jaurés. Budapest, 1937, 
Esztergályos J.; Heine. Budapest, 1947, Népszava.
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Új kiadás: Budapest, 1998, Múlt és Jövő; József At
tila az útmutató. Budapest, 1948, Népszava. Új ki
adás: Budapest, 2005, Népszava -  Papirusz Book; 
Judentum und Kommunismus. Antisemitismus in 
Osteuropa. Wien-Frankfurt-Zürich, 1967, Europa; 
Budapest, l'insurrection. 1956. La premiere revolu
tion anti-totalitaire. Bruxelles, 1981, Complexe. 
Magyar kiadás: 1956 -  a magyar forradalom. Az 
első népfelkelés a sztálini kommunizmus ellen. Bu
dapest, 2006, Holnap. Fejtő Ferenccel monografi
kus igénnyel Agárdi Péter foglalkozott (Értékrend 
és kritika. Fejtő Ferenc irodalomszemlélete a 30-as 
években. Budapest, 1982, Gondolat; Egy szocialista 
gondolkodó a harmincas évekből. Fejtő Ferenc és 
a magyar irodalmi-kritikai tudat. In Lackó Miklós 
szerk.: A két világháború közötti Magyarországról. 
Budapest, 1984, Kossuth, 434-478. p.). A terjedel
mes Fejtő-irodalomból ki kell még emelni néhány 
jelentősebb interjút: Huszár Tibor: Beszélgetések. 
Budapest, 1983, Kossuth, 21-39. p.; Két élet -  egy
ben. Fodor Ilona párizsi beszélgetése Fejtő Ferenc
cel. Irodalomtörténet, 1983, 107-138. p.; A zsidó
ság és a népi-urbánus vita. Hamburger Mihály és 
Várdy Péter beszélgetése Fejtő Ferenccel. Század
vég, 1990. 2. sz. 106-140. p.; Nathaniel Katzburg: 
Beszélgetések Scheiber Sándorral és Fejtő Ferenccel. 
Budapest, 2000, Bábel. A kisebb jelentőségű inter
júk, illetve publicisztikák megtalálhatók a fentebb 
idézett Fejtő-bibliográfiákban.

A magyar kommunista mozgalomról és pártról 
-  a magyar történettudomány szégyenére -  nem 
született összefoglalás. A rendszerváltás előtti 
írott kisebb tanulmányok mára jórészt elavultak. 
A jelentősebbeket a fontosabb kommunista figu
rák bibliográfiai bemutatásánál alább felsoroljuk. 
Még az 1919. évi ún. Tanácsköztársaságról is csak 
jobbról-balról elfogult monográfiáink vannak 
(Gratz Gusztáv: A bolsevizmus Magyarországon. 
Budapest, 1921, Franklin; Hajdú Tibor: A magyar- 
országi Tanácsköztársaság. Budapest, 1969, Kos
suth). A kommunizmus egyetemes történetének 
könyvtárnyi irodalma van, ezek közül csak négy, 
magyar nyelven is hozzáférhető kötetet emelünk ki 
(Béládi László -  Krausz Tamás: Életrajzok a bolse
vizmus történetéből. Budapest, 1987, ELTE Állam- 
és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi In

tézet; Francois Fürét: Egy illúzió múltja. Esszé a 20. 
század kommunista ideológiájáról. Budapest, 2000, 
Európa; Stéphane Courtois -  Nicolas Werth -  Jean- 
Louis Panné -  Karel Bartosek -  Jean-Louis Margo
lin -  Andrzej Paczkowaki: A kommunizmus fekete 
könyve. Bűntény, terror, megtorlás. Budapest, 2001, 
Nagyvilág; Richard Pipes: A kommunizmus. Buda
pest, 2004, Európa). Ezekben a művekben további 
bőséges irodalmat talál az olvasó. A magyar kom
munizmus irodalma a fentiekben felsorolt úgyne
vezett munkásmozgalmi bibliográfiákban találha
tó. Témánk szempontjából kiemelt jelentősége van 
az irodalom és a kommunizmus kapcsolatának. Er
ről több részmonográfia született, mindenekelőtt 
Standeisky Éva (A Magyar Kommunista Párt iroda
lompolitikája 1944-1948. Budapest, 1987, Kossuth; 
Az írók és a hatalom. 2., jav. kiad. Budapest, 1996, 
1956-os Intézet; Gúzsba kötve. A kulturális elit és 
a hatalom. Budapest, 2005,1956-os Intézet -  Állam
biztonsági Szolgálatok Történeti levéltára) és Rainer 
M. János (Az író helye. Viták a magyar irodalmi saj
tóban 1953-1956. Budapest, 1990, Magvető) tollá
ból. Több kommunista folyóiratról (Galambos Fe
renc: A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai 
1919-1933. Budapest, é. n. OSZK; Botka Ferenc: 
A franciaországi magyar nyelvű kommunista sajtó 
irodalmi bibliográfiája. 1924-1944. In „Jöjj el sza
badsági” Tanulmányok a magyar szocialista iroda
lom történetéből. 2. köt. Budapest, 1967, Akadémiai 
Kiadó, 553-603. p.; Botka Ferenc: A 100% reper
tóriuma. In Tamás Aladár: A 100%. A KMP legális 
folyóirata. 1927-1930. Budapest, 1964, Akadémiai 
Kiadó, 455-515. p.; Illés László: A moszkvai Új 
Hang című folyóirat repertóriuma 1938-1941. In 
„Jöjj el szabadság!” Tanulmányok a magyar szocia
lista irodalom történetéből. 2. köt. Budapest, 1967, 
Akadémiai Kiadó, 605-671. p.; Kálmán Lászlóné: 
A Dokumentum 1926-1927és a Munka 1928-1939 
repertóriuma. Budapest, 1972, Petőfi Irodalmi Mú
zeum; Kálmán Lászlóné: Társadalmi Szemle reper
tórium 1931-1933. Budapest, 1972, Petőfi Irodal
mi Múzeum; Pálmai Magda: Gondolat repertórium 
1935-1937. Budapest, 1976, Petőfi Irodalmi Mú
zeum) is készült repertórium.

1956-nak könyvtárnyi irodalma van, s bibliog
ráfiai szempontból ez a korszak -  hála az 1956-os 
Intézet munkájának -  ma már feltárt. Ezt a ha-
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talmas irodalmat Hegedűs B. András (1956 kézi
könyve. Bibliográfia. Budapest, 1996,1956-os In
tézet), illetve Szakolczai Attila (1956. Budapest, 
2006, Osiris, 769-775. p.) által szerkesztett köte
tekben találja meg az olvasó. 1956 legfontosabb 
dokumentumait is ez utóbbi kötet, valamint Sza
kolczai egy korábbi könyve (Az 1956-os forrada
lom és szabadságharc. Budapest, 2001,1956-os In
tézet) tartalmazza. A kurrens irodalmat ugyancsak 
az 1956-os Intézet Évkönyvei (1993-tól) közük fo
lyamatosan. Témánk szempontjából fontos forrás 
a korabeli sajtóanyag (1956 a sajtó tükrében. Bu
dapest, 1989, Kossuth), illetve a politikai pártok
ra vonatkozó dokumentumok (Vida István szerk.: 
1956 és a politikai pártok. Válogatott dokumentu
mok. Budapest, 1998, MTA Jelenkor-kutató Bizott
ság), végül az 1956-os írószövetségi jegyzőköny
vek (Standeisky Éva szerk.: írók lázadása. 1956-os 
írószövetségi jegyzőkönyvek. Budapest, 1990, MTA 
Irodalomtudományi Intézete). Nagy Imre életraj
zát monografikus igénnyel Rainer M. János írta 
meg (Nagy Imre. Politikai életrajz. 1-2. köt. Bu
dapest, 1996-1999, 1956-os Intézet).

A Kádár-korszakról szóló modern szemléletű 
összefoglalás megírása még várat magára. Ennek 
hiányában két összefoglaló mű (Romsics Ignác: 
Magyarország története a XX. században. Buda
pest, 2005, Osiris; Bihari Mihály: Magyar politika 
1944-2004. Politikai és hatalmi viszonyok. Buda
pest, 2005, Osiris) megfelelő fejezetei használha
tók. A korszak első éveiről azonban rendelkezünk 
néhány fontos tanulmánnyal (Hajdú Tibor: Volt-e 
pártellenzék az MSZMP megalakulása után? Év
könyv, 1995.39-44. p.; Kalmár Melinda: Ennivaló 
és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája. Bu
dapest, 1998, Magvető; Huszár Tibor -  Szabó Já
nos szerk.: Restauráció vagy kiigazítás. A kádári 
represszió intézményesülése 1956-1962. Budapest, 
1999, Zrínyi; Rainer M. János: Ötvenhat után. Bu
dapest, 2003,1956-os Intézet; Uő szerk.: Múlt szá
zadi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer 
kialakulásának időszakáról. Budapest, 2003,1956- 
os Intézet; Uő szerk.: „Hatvanas évek’’Magyaror
szágon. Tanulmányok. Budapest, 2004, 1956-os 
Intézet), illetve két alapvető életrajzzal (Révész 
Sándor: Aczél és korunk. Budapest, 1997, Sík Ki
adó; Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza.

1-2. köt. Budapest, 2001-2003, Szabad Tér Kiadó
-  Kossuth). A Kulturális Elméleti Munkaközösség 
állásfoglalásait az MSZMP elméleti és politikai fo
lyóiratában, a Társadalmi Szemlében tették közzé. 
A népi Írókról szóló tézisek ugyanitt (1958. 6. sz. 
38-69. p.) olvashatók. A népi írók hozzászólásait 
Zimonyi Zoltán gyűjtötte össze (Válasz Évkönyv,
1989. 2. köt. 223-279. p.), s ugyancsak ebben 
a Válasz-kötetben jelent meg N. Pál József tanul
mánya az állásfoglalás történeti-ideológiai hátte
réről (uo. 171-198. p.), valamint egy beszélgetés 
a tézisek egyik szerzőjével, Király Istvánnal (uo. 
199-222. p.). Az állásfoglalás Illyéssel kapcsolatos 
részét, illetve Illyés viszonyulását a tézisekhez Vasy 
Géza elemezte egy tanulmányban (Illyés Gyula és 
az 1958-as pártállásfoglalás. In Sallai Éva szerk.: 
„De mi a népiesség...” Budapest, 2005, A Termé
szet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapít
vány Kölcsey Intézete, 147-174. p.). Az állásfog
lalást megvitatták a történészek (Századok, 1958. 
732-757. p.) és az irodalomtörténészek (Vita a né
pi írókról. Budapest, 1958, Felsőoktatási Jegyzet
ellátó Vállalat), s a vitához más lapok hasábjain 
is többen szóltak hozzá (ezek bibliográfiai adatait 
lásd N. Pál József fentiekben idézett cikkében).

Kun Béla (Lele, 1886. febr. 20. -  Moszkva, 1938. 
aug. 29.) műveinek bibliográfiáját Ripp Zoltán és 
Varga Istvánná állította össze (Kun Béla műveinek 
bibliográfiája. Budapest, 1986, Kossuth). Kun írá
sainak többsége különböző válogatásokban ösz- 
szegyűjtve is olvasható: Pintér Marianne szerk.: 
A Magyar Tanácsköztársaságról. Válogatott beszé
dek és írások. Budapest, 1958, Kossuth; Garam- 
völgyi József szerk.: Irodalmi tanulmányok. Buda
pest, 1960, Magvető; Vass Henrik -  Friss Istvánná
-  Szabó Éva szerk.: Válogatott írások és beszédek. 
1-2. köt. Budapest, 1966, Kossuth; Vass Henrik
-  Borsányi György szerk.: Szocialista forradalom 
Magyarországon. Budapest, 1979, Kossuth; Svéd 
László szerk.: Kun Béla és az ifjúság. Válogatott 
írások. Budapest, 1986, Ifjúsági Kiadó. A rá vo
natkozó irodalomból ki kell emelni a következő 
munkákat: Kun Béláné: Kun Béla. Emlékezések. 
Budapest, 1966, Magvető; Tőkés Rudolf: Béla Kun 
and the Hungarian Soviet Republic. 1918-1919. 
New York -  Washington, 1967, Praeger; Dersi Ta-
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más: A publicista Kun Béla. Pályakezdő korszak. 
Budapest, 1969, Magvető; Borsányi György: Kun 
Béla. Politikai életrajz. Budapest, 1979, Kossuth; 
Árokay Lajos: Kun Béla. Budapest, 1986, Zrínyi 
Katonai Kiadó -  Corvina Kiadó; Petrák Katalin 
szerk.: Kun Béla a kortársak szemével. Budapest, 
1986, Kossuth; Milei György szerk.: Kun Béláról. 
Tanulmányok. Budapest, 1988, Kossuth. Ezen ösz- 
szegző munkák lábjegyzetanyagában további iro
dalmat talál az olvasó.

Rákosi Mátyásról (Ada, 1892. márc. 9. -  Gorkij, 
1971. febr. 5.) összefoglaló bibliográfia nem ké
szült. Ennek hiányában Pünkösti Árpád alább idé
zett életrajzának jegyzeteit használhatjuk, illetve 
az újabb irodalomról Markó László életrajzi lexi
konénak (Markó László szerk.: Új magyar életrajzi 
lexikon. 5. köt. Budapest, 2004, Magyar Könyvklub, 
602-604. p.) megfelelő címszava tájékoztat. Rákosi 
beszédei, cikkei, hozzáférhetők, hiszen Írásait ural
ma idején gyűjteményes kötetekben -  több nyelven 
és több kiadásban is -  kiadták (A magyar jövőért. 
Budapest, 1950, Szikra; A magyar demokráciáért. 
Budapest, 1947, Szikra; A fordulat éve. Budapest, 
1950, Szikra; Építjük a nép országát. 2. kiad. Buda
pest, 1955, Szikra; A békéért és a szocializmus épí

téséért. 2. kiad. Budapest, 1955, Szikra A szocialis
ta Magyarországért. 2., bőv. kiad. Budapest, 1955, 
Szikra; Válogatott beszédek és cikkek. 4., bőv. kiad. 
Budapest, 1955, Szikra). A Napvilág Kiadó az el
múlt években kiadta Rákosi Mátyás visszaemléke
zéseinek teljes kéziratát {Visszaemlékezések. 1892- 
1925. 1-2. köt. Budapest, 2002, Napvilág; Vissza
emlékezések. 1940-1956.1-2. köt. Budapest, 1997, 
Napvilág). Rákosi Mátyás élettörténetét Pünkösti 
Árpád írta meg egy háromkötetes történeti szociog
ráfiában (Rákosi a hatalomért. 1945-1948. Buda
pest, 1992, Európa; Rákosi a csúcson. 1948-1953. 
Budapest, 1996, Európa; Rákosi bukása, száműze
tése és halála. 1953-1971. Budapest, 1992, Euró
pa), amelyből később egykötetes (Rákosi, Sztálin 
legjobb tanítványa. Budapest, 2004, Európa) vál
tozat is készült. Életművének történeti értékelése 
azonban máig várat magára.

Révai József (Budapest, 1898. okt. 12. -  Balaton- 
aliga, 1959. aug. 4.) életművéről sem készült bib
liográfia. Révai munkáinak nagy része megjelent 
gyűjteményes kötetekben: (Kállai Gyula nevén): 
Népiség, demokrácia, szocializmus. Budapest, 1943, 
Téka; Kossuth Lajos. Moszkva, 1944, Idegennyelvű 
Irodalmi Kiadó (2. kiad.: Budapest, 1945, Szikra); 
Ady. Budapest, 1945, Szikra (4. kiad.: Budapest,
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1965, Kossuth); Marxizmus és népiesség. Budapest, 
1946, Szikra; Marxizmus és magyarság. Tanulmá
nyok, cikkek. Budapest, 1946, Szikra; Marxizmus 
és népiesség. Budapest, 1946, Szikra; Marxizmus, 
népiesség, magyarság. Budapest, 1948, Szikra. (4. 
kiad.: Budapest, 1955, Szikra); A demokratikus ne
velés szelleme. Budapest, 1947, Szikra; Élni tud
tunk a szabadsággal. Válogatott cikkek és beszé
dek 1945-1949. Budapest, 1949, Szikra; Irodalmi 
tanulmányok. Budapest, 1950, Szikra; Kulturális 
forradalmunk kérdései. Budapest, 1952, Szikra; 
Marx és az 1818-as forradalom. Budapest, 1953, 
Szikra; Válogatott irodalmi tanulmányok. Buda
pest, 1960, Kossuth; Válogatott történelmi tanul
mányok. Budapest, 1966, MTA Irodalomtörténeti 
Intézet; Petőfi. Válogatott írások. Budapest, 1973, 
Kossuth; József Attila. Tanulmányok. Budapest, 
1974, Kossuth; Ifjúkori írások. 1917-1919. Bu
dapest, 1981, Akadémiai Kiadó. A Révairól szóló 
irodalom sem túl terjedelmes (Sőtér István: Révai 
József1898-1959. Budapest, 1959, Akadémiai Ki
adó. Klny. Az MTA Nyelv- és Irodalomtudomá
nyi Osztályának Közleményeiből; Bodnár György: 
Vázlatok Révai József pályaképéhez. In Tanulmá
nyok a magyar szocialista irodalom történetéből. 
Budapest, 1962, Akadémiai Kiadó, 445-468. p.;

Molnár Erik: Révai József történetszemléletéről. 
Kritika, 1966. 7. sz. 3-8. p.; Mód Aladár: Révai 
József történetszemléletéről. Valóság, 1967. l.sz. 
91-100. p.; Tóth Dezső: Révai József emlékezete. 
Tiszatáj, 1978.12. sz. 42-47. p.; Erényi Tibor: Ré
vai József történelemszemléletéről. In uő: Szocia
lizmus a századelőn. Tanulmányok a magyaror
szági munkásmozgalom történetéből. Budapest, 
1979, Kossuth, 480-505. p.; Urbán Károly: Révai 
József. In Sánta Ilona szerk.: Politikuspályák. Buda
pest, 1984, Kossuth, 184-201. p.; Poszler György: 
Görbe tükör és forgatókönyv. Népiek és urbánu
sok a marxista kritikában 1937-1943. Társadal
mi Szemle, 1993. 2. sz. 13-25. p.). Ebből az iroda
lomból kiemelkedik Lackó Miklós monografikus 
igénnyel megírt tanulmánya (Révai-problémák. In 
uő: Válságok -  választások. Történeti tanulmányok 
a két háború közötti Magyarországról. Budapest, 
1975, Gondolat, 194-297. p.).

Molnár Erik (Újvidék, 1894. dec. 16. -  Budapest,
1966. aug. 8.) munkásságáról két bibliográfia is szü
letett (Varga István: Molnár Erik akadémikus iro
dalmi munkássága 1929-1963. Történelmi Szemle, 
1964.490-500. p.; Uő: Molnár Erik irodalmi mun
kássága. In Molnár Erik: Válogatott tanulmányok. 
Budapest, 1969, Akadémiai Kiadó, 497-513. p.). 
Molnár legfontosabb munkái a következők: A ma
gyar agrárkérdéshez. Budapest, 1937, Gondolat; 
Dialektika. Budapest, 1941, K. J. Nyomda; A feu
dalizmus kialakulása Magyarországon. Budapest, 
1942, Codex; Magyar őstörténet. Budapest, 1942, 
Márkus Nyomda; Az Árpádkori társadalom. A gaz
dasági alap. Budapest, 1943, Pannónia Nyomda; 
Az Árpádkori társadalom. A felépítmény. Buda
pest, 1943, Pannónia Nyomda; A magyar társada
lom története az őskortól az Árpádokig. Budapest, 
1945, Szikra; Dialektika. Tanulmányok. Budapest,
1945, Szikra; Szent István. Budapest, 1945, Szikra; 
A zsidókérdés Magyarországon. Budapest, 1946, 
Szikra; Demokratikus egészségpolitika. Budapest,
1946, Szikra; A szocializmus történetéből. Buda
pest, 1947, Szikra; A magyar társadalom története 
az Árpádkortól Mohácsig. Budapest, 1949, Szikra; 
A magyar társadalom a X-XII. században. Buda
pest, 1950, Pázmány Péter Tudományegyetem Böl
csészettudományi Kar; A feudalizmus kialakuld-
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sa Magyarországon. Az Árpádok kora. Budapest, 
1952, Szikra; A történelmi materializmus ideoló
giai előzményei. Budapest, 1952, Szikra; A magyar 
nép őstörténete. Budapest, 1953, Szikra (2., átd. és 
bőv. kiad.: Budapest, 1954, Szikra); A történelmi 
materializmus filozófiai alapproblémái. Budapest, 
1955, Szikra; A marxista filozófia és népi demokrá
ciánk kérdései. Budapest, 1956, Szikra; A jelenkori 
kapitalizmus néhány gazdasági problémája. Buda
pest, 1959, Kossuth; Dialektikus materializmus és 
társadalomtudomány. Budapest, 1962, Kossuth; 
A marxizmus szövetségi politikája 1848-1889. Bu
dapest, 1967, Kossuth; Nemzeti-demokratikus fel
kelés vagy burzsoá ellenforradalom? Társadalmi 
Szemle, 1989. 4. sz. 47-54. p.). Ránki György az 
1960-as évek végén kötetbe szerkesztette Molnár 
tanulmányainak fontosabb darabjait (Molnár Erik: 
Válogatott tanulmányok. Budapest, 1969, Akadé
miai Kiadó). A nemzeti kérdés körül kirobbant, 
úgynevezett Molnár Erik-vitáról még nem készült 
teljes bibliográfia (a vitát 1968-ig feldolgozta Var
ga István fentiekben idézett bibliográfiájában), de 
legfontosabb darabjait Pach Zsigmond Pál kötet
ben is kiadta (Vita a magyarországi osztályküzdel
mekről és függetlenségi harcokról. Budapest, 1965,

Kossuth), és ugyancsak ő írt a kötethez terjedel
mes tájékoztató utószót (uo. 417-462. p.). Ez utób
bi kötet tartalmazza Molnár Eriknek az 1960-as 
évek elején írt s a nemzeti kérdéssel foglalkozó 
fontosabb tanulmányait, cikkeit is. A vitáról N. 
Pál József (Egy történész-koncepció körülményei 
és következményei. Pillantás a Molnár Erik-vitá- 
ra. Hitel, 1992. 2. sz. 52-65. p.; a cikk első válto
zata: Új Forrás, 1994. 6. sz. 20-30. p.) írt egy rö
vid tanulmányt, illetve Lackó Miklós (A Molnár 
Erik-vita. Századok, megjelenés alatt) dolgozta 
fel a rá jellemző alapossággal. Molnár Erik életé
ről és munkásságáról nagymonográfia nem, csak 
egy kismonográfia (Ránki György: Molnár Erik. 
Budapest, 1971, Akadémiai Kiadó), illetve kisebb 
tanulmányok (Pamlényi Ervin: Molnár Erik törté
netírásáról. Századok, 1964. 931-942. p.; Sándor 
Pál: Arcképvázlat Molnár Erikről. Valóság, 1964. 
11. sz. 14-27. p.; Erdei Ferenc: Molnár Erik 1894- 
1966. Magyar Tudomány, 1966. 701-703. p.; Eré
nyi Tibor: Molnár Erik. Párttörténeti Közlemények,
1966. 3. sz. 138-142. p.; Pach Zsigmond Pál: Mol
nár Erik társadalomtörténet-írásáról. Századok,
1967. 1119-1125. p.) születtek.

Szűcs Jenő (Debrecen, 1928. júl. 13. - Leányfalu, 
1988. nov. 24.) munkásságról még nem készült 
bibliográfia. Szűcs fontosabb művei: A magyaror
szági huszita-mozgalom és az 1437-i erdélyi pa
rasztfelkelés. Budapest, 1954, Társadalom- és Ter
mészettudományi Ismeretterjesztő Társulat; Váro
sok és kézművesség a XV. századi Magyarországon. 
Budapest, 1955, Művelt Nép.; Hunyadi János. Bu
dapest, 1956, Hazafias Népfront Országos Taná
csa; A nemzet historikuma és a történetszemlélet 
nemzeti látószöge. (Hozzászólás egy vitához.) Bu
dapest, 1970, Akadémiai Kiadó; Nemzet és törté
nelem. Tanulmányok. Budapest, 1974, Gondolat; 
Vázlat Európa három történeti régiójáról. Buda
pest, 1983, Magvető; Szűcs Jenő -  Hanák Péter: 
Európa régiói a történelemben. Budapest, 1986, 
MTA Történettudományi Intézet -  Országos Pe
dagógiai Intézet; A Szepesi Kamarai Levéltár 1567- 
1813. Budapest, 1990, Akadémiai Kiadó; Az utolsó 
Árpádok. Budapest, 1993, História -  MTA Törté
nettudományi Intézet (2. kiad.: Budapest, 2002, 
Osiris); A magyar nemzeti tudat kialakulása. Bu-
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dapest, 1997, Balassi Kiadó -  JÄTE -  Osiris. Szűcs 
Jenő munkásságáról -  sajnálatosan -  még nem 
készült monográfia, csupán kisebb írásokat olvas
hatunk róla (Róna-Tas András: Nép és nemzet. Vi
ták a fogalmakról. Valóság, 1989. 6. sz. 1-13. p.; 
Engel Pál: Vázlat Szűcs Jenőről. Holmi, 1993. 6. sz. 
833-837. p.; Komoróczy Géza: Szűcs Jenő egye
tem nélküli tanár. Uo. 838-840. p.; Tiszteletkör. 
BUKSZ, 1994. 3. sz. 321-339. p.; Vekerdi László: 
Európa „három történeti régiója” között -  „valahol 
utat tévesztettünk”. Forrás, 1994.9. sz. 85-101. p.; 
Vekerdi László: „Kisebbségben” -  „Európa három 
történeti régiójáról”. Forrás, 1995. 3. sz. 21-36. p.; 
Hanák Péter: Az imaginárius régió valósága. Em
lékezés Szűcs Jenőre. Mozgó Világ 1995.2. sz. 71- 
77. p.; Györffy György: Még egyszer Szűcs Jenő: Az 
utolsó Árpádok című művéről. Századok, 1996. 
999-1007. p.; Tóth Gábor: Az elmélet szerkezete 
és a szerkezet elmélete. Szűcs Jenő középkor-ké
péről. Korall, 2002. 9. sz. 137-154. p.). Co
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Névmutató

A, Á
Ábrányi Kornél 377 
Áchim L. András 486 
Aczél György 524-526, 532 
Acsády Ignác 376 
Adler, Victor 467, 489 
Adorján János 421
Ady Endre 103, 123, 157-159, 186, 188, 191, 

195-197, 202, 206, 208, 210, 228, 229, 
355, 370, 378, 389, 425, 430, 438, 439, 
457, 465-467, 507, 547, 576-577 

Ágoston Péter 196, 467, 478-480, 491-495, 
642

Alexander Bernát 376 
Anderson, Benedict 16 
Andrássy Gyula, gróf, id. 56, 301, 327, 354, 

457, 460
Andrássy Gyula, gróf, ifj. 186, 457, 546 
Andrássy Károly, gróf 139, 140 
Angyal Dávid 343, 376 
Antall József 543, 544, 547 
Apáczai Csere János 398 
Apátliy István 90, 186 
Apor Vilmos, báró 354 
Apponyi Albert, gróf 83-85, 87, 185, 189, 

303, 367, 457 
Apponyi Albertné 129 
Apponyi György 51 
Arany János 207, 350, 351, 531 
Arany László 36, 299 
Arató Endre 531 
Arnulf, bajor herceg 354 
Árpád, fejedelem 112, 231, 319, 479 
Asbóth János 51, 299 
Ascher László 478 
Asztalos Miklós 327
Attila, fejedelem 112, 229, 231, 258, 322, 533 
Auguszta, főhercegnő 93

B
Babes Vince lásd Babe§, Vincentiu 
Babe§, Vincentiu 80
Babits Mihály 13, 202, 217, 228, 323, 324, 

331, 369, 371, 378, 404, 437, 547 
Bajcsy-Zsilinszky Endre 13, 186, 196, 

217-219, 223, 229, 236-239, 245, 247, 
252, 253, 315, 395, 584-586 

Balassa Péter 548 
Balassi Bálint 404 
Bálint György 208 
Ballagj Aladár 104, 376 
Balogh István, ifj. 254 
Balogh Sándor 531 
Baloghy Ernő 88-90 
Bánffy Dezső, báró 84, 85, 93, 97 
Bangha Béla 150-153 
Bánki Zsolt 18 
Bánóczi József 438 
Bárány Ferenc 495, 496 
Baráth Tibor 268, 277, 284-287, 596 
Barcza György 362 
Barcsay Árpád 253 
Bárdi Nándor 17 
Bárdossy László 316 
Bartal György, ifj. 73, 80 
Bartha Miklós 104-109, 217, 371, 567 
Bartók Béla 208 
Bary József 427 
Bata Tímea 18 
Batsányi János 208 
Batthyány Kázmér, gróf 57 
Batthyány Lajos, gróf 21, 549 
Bauer, Otto 467
Beksics Gusztáv 24,92-98,101, 109, 565-566 
Béla, IV. 480 
Béládi Miklós 523 
Below, Georg von 329, 330
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Benczédi László 531 
Benda Gyula 18 
Benda, Julien 205 
Benes, Eduard 185, 458 
Beöthy Ákos 90 
Beöthy Zsolt 316 
Berengár, lombard király 354 
Berinkey Dénes 174 
Berlin, Isaiah 16, 403 
Bernolák Nándor 150 
Bernstein, Eduard 485 
Berzeviczy Albert, gróf 93, 208, 217, 303 
Berzsenyi Dániel 389 
Bessenyei György 26, 438, 523 
Bethlen Gábor, fejedelem 325, 330, 521 
Bethlen István, gróf 176, 177, 217, 226, 242, 

252, 253, 257, 303, 306, 309, 313, 316,
327, 335, 336, 357, 359, 360, 365-368, 
371-373, 381, 382, 411, 414, 437, 485, 
488,621-622

Bibó István 13, 17, 393, 394, 404, 410, 438, 
443, 453-461, 524, 540, 545-547, 635-636 

Binder Károly 79 
Biró Lajos 374 
Bíró Sándor 337 
Bíró Zoltán 542, 544 
Bismarck, Otto von 354 
Björnson, Björnstjerne 87, 88 
Bleyer Jakab 266 
Bobula Ida 287 
Bocskai István 338, 401 
Bódy Tivadar 294 
Borbándi Gyula 17, 18, 198, 455 
Borbély-Maczky Emil 253 
Borsody István 337 
Bosnyák Zoltán 187 
Böhm Vilmos 467, 483, 485 
Bölcsföldi Andor 486 
Bömches Frigyes 79
Böszörmény Zoltán 253, 259-261, 267, 258, 

590-591
Braun Róbert 197 
Bresztovszky Ede 468, 489, 498 
Bródy Sándor 377

Bródy Zsigmond 145 
Buber, Martin 203
Buchinger Manó 467, 469, 483, 488, 489 
Budaváry László 216, 243, 257 
Budenz József 376 
Burckhardt, Jacob 330 
Burke, Edmund 16 
Büchler József 488

c
Camus, Albert 394
Canini, Marco Antonio 63, 64
Carey, Henry Charles 171
Carlyle, Thomas 330
Chamberlain, Houston Stewart 262, 370
Chesterton, Gilbert Keith 205
Christophe, Jean 168
Concha Győző 100, 186, 299, 300
Corvin János 168
Coudenhove-Kalergi, Richard Nikolaus 497 
Czartoryski, Adam, herceg 56 
Czettler Jenő 488

c s
Csáky Albin, gróf 83, 97
Csávolszky Lajos 104
Csécsy Imre 197-199, 209-213, 579-580
Csemegi Károly 376
Csengery Antal 384
Csernátony Lajos 104
Csia Sándor 257
Csillag Zsigmond 488
Csilléry András 468
Csizmadia Sándor 467,478,480,490,495,496
Csokonai Vitéz Mihály 25
Csoór Lajos 253, 254
Csoóri Sándor 543
Csurka István 545

D
Damjanich János 372 
Dániel Arnold 179, 185, 486, 488, 576 
Darvas József 206, 394-396, 398, 410, 411, 

433,517
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David, Eduard 179, 486 
Deák Ferenc 13, 21-24, 28, 31, 34, 54-56, 59, 

60, 64, 65, 72, 74-78, 81-83, 88, 92, 94,
98, 100, 112, 118, 122, 301, 350, 351, 365, 
366, 376, 410, 460, 521, 522, 549, 561-562 

Deér József 326 
Déry Tibor 524 
Dessewffy Arisztid 549 
Dessewffy Aurél, gróf 13, 51-54, 140, 559 
Dessewffy Emil, gróf 51 
Diaz, Armando 342
Dimitrievics Milos lásd Dimitrijevic, Milos 
Dimitrijevic, Milos 79 
Diner-Dénes József 177, 478, 480 
D obrj ánszky Adolf lásd Dobrzanszky, Ivan Adolf 
Dobrzanszky, Ivan Adolf 76, 80 
Dóczy Jenő 196, 377 
Domanovszky Sándor 344 
Domokos Mátyás 18
Dózsa György 394, 478, 480, 481, 521, 529
Dövényi Nagy Lajos 257
Drotleff Tamás 79
Dugonics András 370
Dugovics Titusz 101
Dula Máté 86
Dühring, Eugen 171

DZS
Dzsingisz kán 229

E
Eckhardt Tibor 217, 218, 234, 252, 586-587 
Eitel Frigyes 79 
Elekes Lajos 531 
Endre László 253 
Engelmann Pál 467 
Engels, Friedrich 528 
Eötvös József, báró 13, 21-24, 28, 54-56, 

64-73, 75-77, 80, 81, 98, 128, 138, 351, 
365, 366, 384, 404, 460, 545, 549, 562-563 

Eötvös Károly 104
Erdei Ferenc 198, 394-397, 410, 412-416, 

418, 433, 440, 443, 452-454, 456, 476, 
531,628-629

Erdei István 468
Erdélyi József 206, 393-398, 417, 418, 

426-432, 454, 517, 531, 629-630 
Erdős Renée 377 
Erkel Ferenc 372 
Ernszt Sándor 150 
Erzsébet, királyné 77 
Esterházy Móric, gróf 354 
Esterházy Péter 14

F
Fábián Gábor 136, 137 
Fabritius Károly 79 
Fáik Miksa 237, 373 
Faragó László 198 
Farkas Geiza 186, 197 
Farkas Gyula 369-371, 375-378, 437, 438, 

624-625
Farkas Mihály 504, 525 
Fayer László 376 
Fehér Ferenc 232
Féja Géza 163, 198, 199, 389, 392-395, 397, 

409-411,418, 429, 454, 523 
Fejtő Ferenc 198, 200, 208, 467, 477, 

498-501, 643-644 
Fényes Elek 34 
Fényes László 163, 194 
Fenyő Miksa 202 
Fenyvesi Andor 496 
Ferdinandy Gejza 90 
Ferenc József, I. 77, 92, 102, 113, 125 
Ferrero, Guglielmo 457 
Festetics Sándor, gróf 253, 254, 258, 260, 

261, 267, 591 
Feuchtwanger, Lion 497 
Fiala Ferenc 257, 396, 430 
Filep Tamás Gusztáv 18 
Fourier, Francois Marie Charles 171 
Földes Béla 376 
Földessy Gyula 203 
Frankel Leó 467, 488 
Freud, Sigmund 164 
Friedrich István 177 
Fülep Lajos 14, 205
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G
Gábor Andor 341, 343 
Garami Ernő 177, 467,470, 483-485, 488, 

489, 491,640-641 
Gárdonyi Géza 229 
Gartner Pál 257
Gáspár Zoltán 198, 199, 208, 580-581 
Gellért Oszkár 378 
Gellner, Ernest 16 
Gergely András 18 
Gerő Ernő 469, 504, 510, 518, 525 
Ghillány Imre 89 
Gobineau, Joseph Arthur 262, 370 
Goga, Octavian 191 
Goldner Adolf 488 
Goldziher Ignác 376 
Gorove István 28, 30, 42, 44-46 
Gömbös Gyula 176, 200, 204, 217, 221, 

225, 246, 247, 250-253, 395, 414, 476, 
582-584 

Gönczi Jenő 197 
Göndör Ferenc 165 
Görcsöni Dénes 157 
Görgey Vince 257 
Graetz, Heinrich 374 
Gragger Róbert 292, 310 
Grant, Madison 262 
Gratz Gusztáv 166, 186, 217, 354 
Griger Miklós 546 
Grünwald Béla 85, 98-101, 106, 112, 

116-118, 567-568 
Gulyás Pál 14, 425, 433, 440 
Günther, Hans 262 
Gvadányi János 370

GY
Gyárfás Elemér 365
Gyulai Pál 24, 299, 331, 340, 350, 373, 376

H
Haám Artúr 254 
Hadik János, gróf 119 
Hadik Karolina, grófnő 129 
Hajdú Tibor 18

Hajnal István 415, 457 
Hajnik Imre 90 
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csak arra szolgálhat, hogy lebukjunk.
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Magyarország itt állna most hatalmasan és 
boldogan, ahelyett hogy hülyék kormányozzák!
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földalatti bástyáiba, cifra szűrünket úgy a fejünkre 
húzzuk, hogy az ember alig látszik a magyartól.
VAIDA JÁNOS
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Nem leszünk ott pajtás, mikor megbékélnek.
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