
Gyurgyák Já nos egy esz me tör té ne ti 
tri ló gia utol só kö te té nek ne ve zi Ma gyar
faj vé dõk cí mû mun ká ját. Az el sõ kö tet 
A zsi dó kér dés Ma gya ror szá gon (Osiris,
2001), míg a má so dik Ez zé lett ma gyar
ha zá tok (Osiris, 2007) cí mû köny ve. „Né -
mi túl zás sal azt is mond hat nám, hogy ez -
zel a kö tet tel vég zõ dik az a szel le mi vi as -
ko dás, ame lyet az el múlt majd nem két
év ti zed ben a ma gyar tör té ne lem ál ta lam
in tel lek tu á li san leg iz gal ma sabb nak tar tott
és leg na gyobb ki hí vást je len tõ, ugyan ak -
kor leg szö ve vé nye sebb és szin te át te kint -
he tet le nül szer te ága zó prob lé má i val foly -
tat tam (magyar–zsidó együtt élés, an ti sze -
mi tiz mus, ma gyar nem zet esz me, na ci o -
na liz mus, nem ze ti sé gi kér dés, ma gyar
jobb ol da li ha gyo mány s an nak meg újí tá si
kí sér le tei, vé gül most: ma gyar faj, ma gyar
et ni kum).” (7.) Gyurgyák kon zer va tív-li -
be rá lis be ál lí tott sá gát mind há rom esz me -
tör té ne ti kö te te tük rö zi, és az, hogy fel is
vál lal ja vi lág né zet ét, szo kat la nul köz vet -
len né te szi tör té ne ti mun ká i nak hang vé -
tel ét. Sze rin te a tör té net- és kü lö nö sen az
esz me tör té net-író olyan mó don nyújt hat -
ja a leg hi te le sebb ké pet ta nul má nya tár -
gyá ról, ha sa ját kö tõ dé se it nem lep lez ve
igyek szik meg ér te ni és meg ér tet ni az övé -
i vel el len tét ben ál ló ide á kat is. Kri ti ku sai
bi zo nyos pon to kon két ség be von ják ezen
elv gya kor lat ba ül te té sé nek si ke rét, de
vég ered mény ben egyet ér te nek ab ban,
hogy e té mák tör té ne ti fel dol go zá sá ban
Gyurgyák ma gas ra tet te a mércét.1

Az el sõ ket tõ nél – bár a ter je de lem
nem a leg fon to sabb kri té ri um egy kö tet
meg íté lé sé ben – je len tõ sen kar csúbb
könyv szer ke ze té ben nem iga zo dik az
elõb bi ek hez. Igaz, a ren de zõ elv nem is
szár maz hat ugyan azon kér dés kö rök bõl.
A tri ló gia el sõ kö te té nek el sõ ré sze a tör -
té ne ti kö ze get mu tat ja be, a má so dik rész
pe dig az egyes szel le mi-po li ti kai irány za -
tok nak a zsi dó kér dés hez va ló vi szo nyu lá -
sát ve szi sor ra. Utób bi val nem tel je sen
egye zõ, de ha son ló rend szer re épül a má -
so dik kö tet. A har ma dik már csak azért

sem al kal maz hat ilyen meg kö ze lí té si mó -
dot, mert nem en cik lo pé di kus jel le gû, az
elõb bi e ké hez mér he tõ át fo gó té ma kö rök
he lyett egy önál ló irány zat ké pe zi tár gyát.
A ki emelt fi gyel met az te he ti szük sé ges -
sé, hogy a faj vé de lem he lye a ma gyar esz -
me tör té net ben nem egé szen tisz tá zott. 
A könyv meg je le né sét kö ve tõ en ké szült
in ter jú ban Gyurgyák ar ra a kér dés re, hogy
mû ve i bõl mi ért ma rad tak ki a bal ol dal –
szin tén lé te zõ – esz me tör té ne ti di lem mái,
így vá la szolt: „Nem tu dok azo no sul ni az -
zal az im már év szá za dos ér tel mi sé gi ha -
gyo mánnyal, amely min dig a má sik
irány zat múlt já ban ke re si a hi bát, ott akar
ren det ten ni. A ma gam li be rá lis-kon zer -
va tív fel fo gá sá nak meg fe le lõ en val lom,
hogy a ma gyar jobb ol dal nak a szél sõ jobb -
ol dal lal és a szél sõ jobb ol da li ha gyo má -
nya i val van elszámolnivalója.”2 A té ma
kö rül ha tá ro lá sá nak és fel dol go zá si mód -
já nak prob lé má i ból nem könnye dén, de
vé gül ki vág ta ma gát a szer zõ – szó hasz ná -
la to mat né hol vé lel mez he tõ ön ké nyes sé -
gé vel in dok lom. El is me ri, hogy mû ve
nem te kint he tõ mo nog rá fi á nak, de hely -
ze tét ne he zí tet te egy részt, hogy ez az
irány zat be lül nem mu tat egy sé get, más -
részt hogy meg íté lé sé ben sem ural ko dik
egyet ér tés. Az elõ szó ban nyúj tott út mu ta -
tás, va gyis a fenn ma ra dó ku ta tói és tör té -
net írói fel ada tok fel so ro lá sa, va la mint a
meg kö ze lí tés mi ért je i re adott ma gya rá za -
tok eny hí tik a meg vá la szo lat lan kér dé sek
okoz ta ké sõb bi hi ány ér ze tet.

A mû fel épí té sé nek lo gi kus és gon do -
lat ve ze té sé nek vi lá gos vol ta két ség te len -
né te szi, hogy a szer zõ nek si ke rült iga -
zol nia, amit iga zol ni akart. Az elõ szót
kö ve tõ Be ve ze tõ elõ re ve tí ti az összeg zõ
fe je zet ben meg fo gal ma zott két fon tos kö -
vet kez te tést („A ma gyar faj vé de lem te hát
az egyik ága [az összeg zés más he lyén azt
a lé nye ges tényt is meg fo gal maz za, hogy
több haj tá sú ága] volt a ma gyar ra di ká lis
és szél sõ jobb ol da li moz gal mak nak. Po li -
ti kai szem pont ból nem ne vez he tõ iga zán
je len tõs nek, de esz me tör té ne ti szem pont -
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ból en nél jó val na gyobb ha tást gya ko rolt
a ma gyar po li ti zá ló köz vé le mény re.”
[217.] Ki eme lés az ere de ti ben.). A moz ga -
lom he lyét a fo gal mi ke re tek tisz tá zá sá -
val, a rá vo nat ko zó his to ri og rá fia át te kin -
té sé vel, esz me tör té ne ti elõz mé nye i nek,
il let ve saj tó já nak is mer te té sé vel igyek -
szik meg ha tá roz ni. A fo gal mi ke re tek –
Faj, et ni kum, nem zet – olyan abszt rak ci -
ók ra épül nek, ame lyek egy fe lõl tu do má -
nyos ku ta tá sok, il let ve egy más nak fe lel -
ge tõ dis kur zu sok tár gyai, más fe lõl szû -
kebb-tá gabb kö rû konf lik tu sok, ne megy -
szer szél sõ sé ge kig fa ju ló meg nyil vá nu lá -
sok alap jai – mind má ig. Az el mé le tek 
és al kal ma zá sa ik bo nyo lult köl csön ha tá -
sa i nak lán co la ta raj zo ló dik ki az ol va sók
elõtt. E ne he zen de fi ni ál ha tó fo gal mak
kü lön nem vá lasz tá sa és – ami még na -
gyobb hi ba – ob jek tív kri té ri um má eme -
lé se te szi kö dös sé a faj vé dõ gon do la tot,
de egy ko ri hir de tõ i nek meg íté lé sét to vább
ne he zí ti, hogy ezek a té ve dé sek va la mi -
lyen mér ték ben kor jel lem zõk is vol tak. 
A tör té ne lem ké pei nem csak az áb rá zo lás
tár gyá ról, ha nem al ko tó juk ról is árul kod -
nak, rá adá sul ezek mun ká ját a tárgy hoz
va ló vi szo nyu lá su kon túl a tör té net írás
cél já ról és a tör té net tu do mány mi ként jé -
rõl for mált kép ze te ik is be fo lyá sol ják. 
A his to ri og rá fi ai pa no rá ma di na mi ká já -
hoz a két vi lág há bo rú kö zöt ti kí sér le tek,
az el len pó lus ba len dü lõ pub li cisz ti ka, az
ide o ló gi ai ala pon egy sze rû sí tõ mar xis ta
tör té net írás, a – fo ko za to san – en nek fi no -
mí tá sát cél zó ta nul má nyok, a mo dern
szem lé le tû mo nog rá fi ák, va la mint a leg -
újabb ke le tû fel dol go zá sok mind hoz zá já -
rul tak egy né hány ecset vo nás sal. A fo gal -
mi és a his to ri og rá fi ai át te kin té se ket a
könyv vé gén ta lál ha tó nagy ívû bib li og rá -
fi ai esszé el sõ két ré sze te szi tel jes sé. 
A ma gyar faj vé dõ gon do lat elõz mé nye i -
nek be mu ta tá sa után a faj vé dõ saj tó ada -
ta it oly tö mé nyen tár ja az ol va só elé a
szer zõ, hogy el sõ kon cep ci ó ját sej te ti ez -
ál tal, me lyet – ma ga is meg ret ten ve a „le -
xi ká lis tény hal maz hoz, egy an tik vá ri us
ér dek lõ dé sû ak ta ku kac váz la tos fo gal -
maz vá nyá hoz” (8.) ha son lí tó vég ered -
mény tõl – el ve tett.

Az ide o ló gia, a po li ti kai párt, a moz -
ga lom és a saj tó né gye sé re épü lõ el sõ – az
elõbb rész ben idé zett ok ból el ve tett –
kon cep ci ó já nak ki vi te le zé sé vel elé ge det -
len Gyurgyák vé gül egé szen más ként
bont ja ki azt a szem lé let mó dot, ame lyet
sze rin te adat hal maz ok nem ér zé kel tet -

het nek kel lõ kép pen. Így a be ve ze tõ és az
összeg zõ fe je ze te ket nyolc tar tal mi egy -
ség kap csol ja össze: ezek egyé ne ken, 
a ma gyar faj vé dõ gon do lat hét – egy más -
tól több te kin tet ben el té rõ – kép vi se lõ jén,
il let ve egy szé le sebb cso por ton ke resz tül
kö ze lí te nek a vizs gá lat tár gyá hoz. Vá lasz -
tot ta i hoz egy-egy sze re pet tár sít: Sza bó
De zsõt pró fé tá nak, Bangha Bé lát saj tó -
apos tol nak, Méhely La jost tu dós zo o ló -
gus nak, Göm bös Gyu lát a moz ga lom po li -
ti ku sá nak, Baj csy -Zsi linsz ky End rét a
már tír já nak, Lendvai Ist vánt köl tõ jé nek
és pub li cis tá já nak, Milotay Ist vánt saj tó -
mun ká sá nak és vé gül egy szé le sebb tár sa -
sá got – élü kön Héjjas Iván nal és Prónay
Pál lal – vég re haj tók nak és mozgalmárok-
nak ne ve zi. Élet raj za i kat a bib li og rá fi ai
esszé ben vá zol ja fel, nem egy eset ben 
a ma gyar tör té net írás adós sá gai kö zé so -
rol va a ko moly bio grá fi át. A fõ szö veg ben,
az ala nyok gon dol ko dás mód já nak elem -
zé sé ben nem a ró luk szó ló, ha nem a tõ -
lük szár ma zó iro dal mat vet te ala pul;
ahogy õ fo gal maz: pár be szé det foly ta tott
velük.3 Nem mond hat ni, hogy a szer zõ
hût len len ne ön ma gá hoz: elõb bi mun ká i -
ban is nagy sze re pet kap tak az egyé ni
szem lé let mó dok az egyes irány za tok
össze füg gé se i ben. Csak az utol só fe je zet
érint kollektívumot, a moz ga lom ide o ló -
gu sa i tól el vá laszt ha tó – köl csön zöm a
szer zõ ál tal is köl csön zött ki fe je zést –
„bor zal mas tag sá got”, aki ket nem hoz
sze mé lyes kö zel ség be; íz lé sü ket, vá gya i -
kat, cél ja i kat egy bro sú rán, il let ve egye sü -
le te ik in téz mény tör té ne té nek fel vá zo lá -
sán ke resz tül pró bál ja meg ra gad ni. Igaz,
en nek nem annyi ra a lá tó szög vál tás áll -
hat a hát te ré ben, hi szen itt is be mu tat két
do mi náns sze mé lyi sé get, Héjjas Ivánt és
Prónay Pált, ha nem in kább az, hogy há ló -
ján – „be szél ge tõ part ne rek” ha lá sza ta kor
– nem szok tak fen na kad ni a kis ha lak.
Meg jegy zen dõ, az ál ta la hasz nált for rás tí -
pu sok nem is iga zán te szik le he tõ vé az 
át lag em be rek kel foly ta tott „pár be szé det”.  

Fel me rül a kér dés, hogy az ered ményt
mennyi ben ha tá roz za meg a sze mé lyi sé -
gek össze vá lo ga tá sa. Ha cá fol ni akar ja 
a jobb ol da li ra di ká lis moz gal mak ról Lé -
vai Je nõ ál tal erõ sen be fo lyá solt és a mar -
xis ta tör té net írás ál tal meg szi lár dí tott
egy be mo só vé le ke dést, mi ért te kin ti egy -
ér tel mû nek, hogy kik re ter jesz ti ki a me -
rí té si kö ze get? Ha a szer zõ nek az a cél ja,
hogy ki mu tas son egy sa já tos gon dol ko dá -
si mó dot – ár nya la ta i val és esz köz tá rá nak téka
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gyak ran na gyon is kü lön bö zõ vál to za ta i -
val együtt –, amely alap ján va la ki még is -
csak faj vé dõ nek te kint he tõ, nem ér dek te -
le nek a sze lek ció kri té ri u mai. Ezek nem
de rül nek ki egy ér tel mû en, tény azon ban,
hogy a leg szem be tû nõbb hi á nyos sá gok ról
szót ejt: ilyen el sõ sor ban a faj vé dõ és a
né pi moz ga lom össze füg gé se i nek fel tá rá -
sa – ez és a hoz zá ha son ló kér dé sek rész -
le tes elem zé se, mint ír ja, szét fe szí tet te
vol na a ta nul mány ke re te it. Ha ez így van
is, úgy ta lá lom, még egy kis fe sze ge tés
nem vált vol na ká rá ra.

A meg sza bott ke re tek kö zött el vég zett
mun ká nak irányt ad nak a ki vá lasz tott
ala kok hoz tár sí tott sze re pek. Nem egy sé -
ges kér dé sek sze rint ve szi gór csõ alá õket,
de – az ér zé kel te tés ne ki fon tos esz kö ze –
ép pen et tõl vá lik lát ha tó vá az esz me szer -
te ága zó vol ta. „A ma gyar faj vé del men be -
lül szo ci o ló gi ai, po li ti kai és ide o ló gi ai
szem pont ból hal vá nyan, alig ki ve he tõ en
ki raj zo ló dik egy éb re dõ (ÉME, MOVE),
egy faj vé dõ (a Faj vé dõ Párt kö rül cso por -
to su ló tár sa ság) és egy ra di ká lis ke resz -
tény szo ci a lis ta irány zat. De a hang súlyt
al kal ma sint az alig kivehetõenre kel le ne
he lyez ni, ugyan is nagy az át fe dés az
egyes cso por tok és sze mé lyi kö rök kö zött,
ide o ló gi ai szem pont ból pe dig még na -
gyobb a ka va ro dás, hogy ne mond jam,
zûr za var. Ez a bo nyo lult, össze ku szált
ide o ló gi ai, po li ti kai és szo ci o ló gi ai kép
ép pen ség gel az egyik leg fon to sabb jel -
lem zõ je a ma gyar faj vé de lem nek.” (213.
Ki eme lés az ere de ti ben.) A szel le mi port -
rék ban nem szisz te ma ti ku san, de ész re -
ve he tõ en ki raj zo lód nak olyan egy mást
met szõ kér dés kö rök, ame lyek men tén az
idé zett meg ál la pí tás alá tá maszt ha tó: az
egyes ide o ló gu sok mit ér te nek a faj fo gal -

mán, ki ket te kin te nek ma gyar nak, kik nek
te kin tik a zsi dó kat, mi lyen el kép ze lé se ik
van nak a magyar–zsidó (vagy keresz-
tény–zsidó) kap cso la tok ról, mi lyen esz -
köz tár ral él nek, és mi tõl vár ják a zsi dó -
kér dés meg ol dá sát. A har ma dik be kez dés
ele jén idé zett két kö vet kez te tés bõl az 
el sõ höz hoz zá já rul to váb bá az egyes sze -
mé lyi sé gek nek a né me tek hez és a nem ze -
ti szo ci a liz mus hoz va ló vi szo nyu lá sa, a
má so dik hoz pe dig konf lik tu sa ik az in téz -
mé nye sü lõ faj vé de lem mel.    

Zá rás kép pen egy gon do lat ere jé ig
vissza té rek az el sõ be kez dés be li idé zet -
hez: úgy vé lem, Gyurgyák Já nos szel le mi
vi as ko dá sá hoz – amely rõl ne he zem re esik
el hin ni, hogy va ló ban a vé gé re ért ez zel 
a kö tet tel – ha son ló bel sõ küz de lem re so -
kun kat szo rí ta nak a né ze te ink fe lül vizs gá -
lá sá ra, kö tõ dé se ink ere de té nek ku ta tá sá -
ra, tév hi te ink bon tá sá ra, az ide gen ség gel
szem be ni he lyes ma ga tar tás ke re sé sé re
kész te tõ je len sé gek. A re cen zió cí mé ben
Illyés Gyu la A faj vé dõi (Új ver sek, 1961)
ver sé nek egy fél so rát parafrazálom. Ez a
vers a né pi író ré szé rõl egy faj ta (utó la gos)
ál lás fog la lás: azt szem lél te ti, hogy a „faj”
leg jobb jai összes sé gük ben sok szí nû ek,
egyen ként ide gen nek tar tott kül sõ vo ná -
so kat hor doz nak ma gu kon, és „be lül épp
et tõl oly más s pom pás a gyuromány,/ mit
kelt örök ko vá szod, pá rat lan Te ke nõ!”
Gyurgyák Já nos nem szok ta el mu lasz ta ni,
hogy a ma ga nem ze dé ké rõl né hány –
több nyi re csa ló dott – szót szól jon. Ar ra
gon dol va, hogy újabb nem ze dé kek van -
nak fel nö võ ben, én kér dõ re for dí ta nám a
vers utol só so rá ban a név mást: mit kelt
örök ko vá szod, pá rat lan Te ke nõ?

Izsák Ani kó-Bor bá la
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JEGY ZE TEK
1. Az el sõ kö tet rõl Ungváry Krisz ti án fo gal ma zott meg ko moly kri ti kát (Ke rül ve kel le met len kér dé se -
ket. Ma gyar Na rancs 2001. 22.), a má so dik kö tet rõl írott re cen zi ó ik ban Rainer M. Já nos (El ve szett
nem ze dék – és ami utá na kö vet ke zik. Moz gó Vi lág 2008. már ci us), il let ve Trencsényi Ba lázs (Vesz tes
csa pa ton ne vál toz tass! Ma gyar Na rancs 2008. 12.) mu tat nak rá olyan pon tok ra, ame lyek ben a
Gyurgyákétól kü lön bö zik a vé le mé nyük. A re cen zi ók a vi lág há lón el ér he tõ ek.
2. Te rem tet tünk-e igaz sá go sabb és él he tõbb vi lá got? He ti Vá lasz Online 2013. ja nu ár 2.
3. Uo.




