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Dé nes Iván Zol tán 

MEG KET TÔ ZÖTT „EU RÓ PAI MIN TA KÖ VE TÉS” 
ÉS „NEM ZE TI ÖN CÉ LÚ SÁG”
Szek fû Gyu la Rá kó czi -ké pe és ma gyar li be ra liz musábrá zolása1

Az aláb bi ak ban a nem ze ti füg get len ség és a ma gyar li be ra liz mus leg ha tá so sabb ma gyar kon zer va tív 
áb rá zo lá sát ve szem szem ügy re. Fel idé zem meg al ko tó já nak, Szek fû Gyu lá nak Rá kó czi -ké pét és li be ra liz-
mus kri ti ká ját, ezek vál to zá sa it, kons tans ele me it és fel vá zo lom a kon tex tu so kat, ame lyek re vo nat koz tak. 
Át te kin tést nyúj tok a tör té net író éle té nek leg fôbb ese mé nye i rôl. Mind ezt kap cso lat ba ho zom a tör té net író 
ön- és el len ség ké pé vel, majd a nar ratívákat, s a ben nük fog lalt ér tel me zé se ket, mint ko ra be li po li ti kai 
és – mi vel ha tá suk to vább él és új ra ter me lô dik – tör té nel mi ese mé nye ket mu ta tom be. Vé gül kí sér le tet 
te szek ar ra, hogy a Szek fû-értelmezés szé le sebb kon tex tu sát és ak tu a li tá sát is fel vil lant sam. 

I. A RÁ KÓ CZI -KÉP VÁL TO ZÁ SAI ÉS KONS TANS ELE MEI (1913–1940)

Szek fû Gyu la 1913-ban, 1931-ben, 1939-ben és 1940-ben raj zol ta meg a ma ga Rá kó czi -ké pe it. Ezek 
vál to zó hang sú lyo kat és jel leg ze tes sé ge ket mu tat nak, más-más kon tex tus ban he lyez ked nek el, de 
lé nye gük, mag vuk azo nos. 

1913-ban, A szám ûzött Rá kó czi ban az emig ráns fe je de lem sze re pé vel, tö rek vé se i vel, az ôt ve zér lô 
in dí ték kal és sze mé lyi sé gé vel fog lal ko zott. Azt ál lí tot ta, hogy Rá kó czi az emig rá ci ó ban (de nyil ván va-
ló an ko ráb ban is) a Ma gyar or szág tól kü lön vált Er dély új já é lesz té sé re tö re ke dett. Ez a tö rek vés a tö rök 
ki ve ré sét ered mé nye zô fel sza ba dí tó há bo rú kö vet kez té ben a te rü le ti leg és po li ti ka i lag is mét egy sé ges
Ma gyar or szág le he tô sé gé vel és va ló sá gá val szem benállt. Mint hogy Rá kó czi cse le ke de te i nek leg fôbb 
in dí té ka – Szek fû sze rint – az önál ló Er dély vis  sza ál lí tá sa volt, ez az anak ro nisz ti kus és kár té kony tö-
rek vés az emig ráns po li ti kus sze re pét ko moly ta lan ná és súly ta lan ná tet te. Emi att vi szont nem volt és 
nem is le he tett ha tá sa. Nem ze ti ide ál sze re pe, ez zel azo no sí tott je len tô sé ge pe dig fél re ér té sen ala pult,
hi szen az, aki az or szág egy sé gé nek meg bon tá sá ra tö re ke dett, nem tes te sít he ti meg az egy sé ges 
és füg get len Ma gyar or szág ide á ját. Mind az az esz mé nyí tés ugyan is, ami vel kul tu szá nak ki ala kí tói 

– el sô sor ban Thaly Kál mán – kí sér le tez tek, nem áll ja ki a tör té net tu do má nyi kri ti ka próbáját.2

1931-ben, a Ma gyar tör té net ben a tör té net író a Rá kó czi -fel ke lés sel kap cso la tos ér tel me zé sét fej tet te 
ki. Úgy lát ta és lát tat ta, hogy a fel ke lés ren di küz de lem volt, amely 1704-ig, a höch städti csa tá ig né mi 
ered mén  nyel ke cseg te tett. Ad dig, amíg a Habs burg-had erô kül föld ön volt le köt ve. Ez után vi szont 
a kér dés már csak az volt, hogy mi lyen áron jut nak a fel ke lôk kép vi se lôi meg egye zés re a Habs burg-
ural ko dó meg bí zot ta i val. A szat má ri bé ke ros  szabb volt, mint ame lyet a csá szár meg ha tal ma zot tai 
ko ráb ban, 1704-ben és 1706-ban aján lot tak fel. Azok Rá kó czi el len ál lá sán fe nek let tek meg.3

1939-ben a Ma gyar tör té net rö vid és újabb (az 1606 és 1939 kö zöt ti idô sza kot be mu ta tó, an gol 
és fran cia for dí tás cél já ból át dol go zott) vál to za tá ban a his to ri kus úgy ítél te meg, hogy a fel ke lés 

1 Az EL TE Fi lo zó fi  ai In té ze té nek 2001. szep tem ber 20–21-i bu da pes ti kon fe ren ci á ján meg tar tott ple ná ris elô adás 2001. 
no vem ber 12-én ki bô ví tett és láb jegy ze telt, majd a kor rek tú ra so rán, 2002. au gusz tus 22-én ki egé szí tett vál to za ta.  
2 SZEK FÛ 1913. 334–337. o. Vö. R. VÁRKONYI 1961, R. VÁRKONYI 1973, DÉ NES 1976a, GLATZ 1980, RAAB-EPSTEIN 
1987, LAC KÓ 1988, SZA BÓ M. 1989, DÉ NES 1999, MISKOL CZY 2001, DÉ NES 2001a, TRENC SÉNYI 2001.  
3 SZEK FÛ 1931. 45., 49–54., 56–63., 65., 67–71., 73–74., 75–81. o.  
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aka dá lyoz ta meg az ide gen ab szo lu tiz mus rá kény sze rí té sét az or szág ra: az sza bad ság harc volt. 
Az el len ál lás ta pasz ta la ta be épült a Habs bur gok em lé ke ze té be, így a ve lük együtt mû kö dô ma-
gyar ál lam fér fi  ak a XVIII. szá zad fo lya mán biz to sít hat ták az al kot má nyos vi szo nyo kat és a bé kés 
al ko tó mun kát Mag yarorszá gon.4

Szek fû Gyu lát a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 1925-ben meg vá lasz tot ta le ve le zô tag já vá, 1943-
ban pe dig be ik tat ta ren des tag jai so rá ba. A his to ri kus el sô aka dé mi ai szék fog la ló ját ti zen öt év vel 
meg vá lasz tá sa után, 1940-ben tar tot ta meg (Ber csé nyi és Kár olyi a szat má ri bé ke elôt t), a má so dik 
szék fog la lót pe dig 1943-ban (Az er dé lyi szász történetírás).5

El sô szék fog la ló já ban a szat má ri bé ke kö tést a tel jes és fel té tel nél kü li Habs burg-meg szál lás 
fe nye ge tô le he tô sé gé vel ál lí tot ta szem be. A bé ke meg kö té sét Rá kó czi és Ber csé nyi kül föld rôl aka-
dá lyoz ta, ho lott a ku ruc had se reg már szin te tel je sen fel bom lott. Emi att a tel jes ka to nai ka taszt-
ró fa el ke rül he tet len volt, s en nek el há rí tá sát, a meg egye zés ke resz tül vi tel ét Kár olyi Sán dor vet te 
magára.6 Az, aki rôl a tör té net író ek kor egy egész mo nog rá fi  át ké szült ír ni, éve kig gyûjt ve hoz zá 
anyagot.7 A Rá kó czi -kor ról egy fél éves, a XVIII. szá za di ma gyar tör té ne lem prob lé má i ról pe dig több 
fél éves egye te mi kol lé gi u mot tar tot t.8

Szek fû Rá kó czi -ké pe 1913-tól 1940-ig je len tô sen mó do sult: a tel jes el uta sí tás tól egy részt a 
sza bad ság harc lét jo go sult sá gá nak rész le ges el is me ré sé ig, más részt Rá kó czi sze mé lyi sé gé nek 
er köl csi pél dá vá eme lé sé ig ju tott el. A hang súly-, té ma- és ér té ke lé si vál tá sok el le né re az ér tel-
me zés kons tans ele me ma radt vi szont az az íté let, hogy Rá kó czi tö rek vé sei anak ro nisz ti ku sak, 
meg ala po zat la nok és ir re á li sak vol tak.

II. A RÁ KÓ CZI -KÉP VÁL TO ZÁ SA I NAK HÁT TE RE ÉS KON TEX TU SA (1913–1939)

Ma gyar or szá gon a ki egye zés után elô ször 1905-ben ka pott több sé get a vá lasz tá so kon az el len zék. 
Az ural ko dó azon ban nem en ged te ôket kor mány ra jut ni, ha nem hi va tal nok kor mányt ne ve zett 
ki, amely mind ad dig hi va tal ban ma radt, amíg az el len zék ve ze tôi – a szín fa lak mö gött – le nem 
mond tak prog ram juk meg va ló sí tá sá ról ki ne ve zé sük ér de ké ben. Ez a fruszt rá ció hú zó dott meg az 
el len zék 1906-os kor mány ra ke rü lé se mö gött. 

1906-ban Thaly Kál mán füg get len sé gi pár ti kép vi se lô kez de mé nye zé sé re a ma gyar kor mány 
ha za szál lí tot ta Tö rök or szág ból Rá kó czi, Zrí nyi Ilo na és Thö köly Im re ham va it. Rá kó czi ér de me it a 
ma gyar or szág gyû lés tör vény be fog lal ta, amit az ural ko dó szen te sí tett. A Ke re pe si út egy ré szét 
Rá kó czi ról, má sik ré szét Thö köly rôl ne vez ték el. Az egész or szág ün ne pelt. Ek kor épí tet ték fel a 
Ke re pe si te me tô ben a – jel le gé ben a ró mai Vik tor Emmanuel-em lék mûre em lé kez te tô – Kos suth-
ma u zó le u mot. 1910-ben a füg get len sé gi ko a lí ció meg bu kott, hi szen prog ram ju kat nem tel je sí-
tet ték, s ezt pót cse lek vé sek kel fed ték el. A vá lasz tá sok ered mé nye ként a ko ráb bi kor mány párt 
ke rült is mét ha ta lom ra – új né ven. 

4 Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Kéz irat tá ra (OSZKK), Fol. Hung. 3688. 71–79. o. Nyom ta tás ban: Szek fû 2002. 110–126. o.
5 Aka dé mi ai Ér te sí tô, 1940. 5–6. o., 1943. 36–39. o. Az el sô szék fog la ló szö ve ge ak kor nem je lent meg, ha nem 
kéz irat ban ma radt. Le lô he lye: Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra, Kéz irat tár (a to váb bi ak ban MTAKK), Ms 
10204/2. Nyom ta tás ban: DÉ NES 2001b. 77–86. o. A má so dik szék fog la ló vi szont két rész ben meg je lent: Ma gyar-
ság tu do mány, 1943. 174–198., 325–373. o.
6 MTAKK Ms 10204/2. DÉ NES 2001b.
7 MTAKK Ms 10204/1, 3, 4.
8 A meg hir de tett egye te mi elô adá sok cí mét kö zöl te: A Bu da pes ti Ki rá lyi Ma gyar Páz mány Pé ter Tu do mány egye-
tem tan rend jei 1917-tôl 1945-ig. Bu da pest: Ki rá lyi Ma gyar Egye te mi Nyom da. Ös  sze gyûjt ve és köz re ad va: DÉ NES 
2001b. 275–285. o. A tol lal írt elô adás szö ve ge ket tar tal ma zó fü ze tek le lô he lye: Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem 
(EL TE) Könyv tá ra, Kéz irat tár, G 630/1–14. A hoz zá juk tar to zó jegy ze tek le lô he lye: G 629. 
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Há rom esz ten dô vel ké sôbb, 1913-ban je lent meg A szám ûzött Rá kó czi 1715–1735, Szek fû 
Gyu la mo nog rá fi  á ja az Aka dé mia ki adá sá ban. A köny vet a bé csi Reich spost úgy üd vö zöl te, 
mint amely le dön töt te a Rá kó czi -bál ványt, és an nak foly ta tá sá ra biz ta tott: az 1848-as le gen da 
szerte fos zlatására.9

A könyv, an nak Rá kó czi -ér tel me zé se és mind az, amit ne ki tu laj do ní tot tak, po li ti kai ese mény 
lett, óri á si szen ve dé lye ket ka vart, po li ti kai hisz té ria so ro zat rob bant ki kö rü löt te. Nép gyû lé si ha tá-
ro za tok, par la men ti in ter pel lá ci ók, aka dé mi ai fel ol va sá sok, na pi lap cik kek fog lal koz tak a szer zô vel 
és mû vé vel. So kan, sok fe lôl tá mad ták, de vol tak olya nok is, akik vé del mé re kel tek a tu do má nyos 
ku ta tás füg get len sé ge és a vé le mény sza bad ság ne vé ben. 

Szek fû sú lyos vál sá got élt át. Tá mo ga tó i nak vis  sza kel lett von ni uk aka dé mi ai tag aján lá sát, egye-
te mi habil itá ció ja is ké tes sé vált, sôt at tól tar tott, hogy ál lá sát is el ve szít he ti. Több évig tar tott, mi re 
hely ze te meg szi lár dult. A po li ti kai csa tá ro zá sok után min de nek elôtt a vi lág há bo rú ki rob ba ná sa és 
ese mé nyei te rel ték el a köz vé le mény fi  gyel mét ró la. 

1916-ban leg fôbb tá ma dó já nak, Bal la gi Ala dár nak, a Bu da pes ti Tu do mány egye tem ta ná rá nak, 
az MTA tag já nak tu do má nyos hi te lét szar kasz ti kus röp irat ban lep lez te le, ön ma gát pe dig az iga zi 
nem ze ti ér té kek vé del me zô jé nek sze re pé ben mu tat ta be. Azt ál lí tot ta, hogy köny ve nem tá mad ta 
Rá kó czit, a tá ma dá sok rossz hi sze mû sé gen és fél re ér té sen ala pul nak, ho lott ô ér tet te meg iga zán 
Rá kó czi em be ri mélységeit.10 A bot rány so ro zat az zal zá rult, hogy Szek fû Gyu lát a Bu da pes ti Tu do-
mány egye tem ha bi li tál ta a XVI–XVIII. szá za di ma gyar tör té ne lem tár gykörébôl.11

1931, a Ma gyar tör té net Rá kó czi -kort tár gya ló kö te té nek el sô ki adá sa, és 1939, a rö vid vál to zat 
pa pír ra ve té se kö zött, 1935-ben ün ne pel te az or szág Rá kó czi ha lá lá nak há rom szá za dik év for du ló ját. 
Ek kor or szá gos meg em lé ke zé sek re ke rült sor, em lék kö tet je lent meg Lukinich Im re szer kesz té sé ben, 
és fel avat ták azt a lovass zo brot a Kos suth té ren, a Par la ment épü le te mel lett, amely má ig hir de ti 
Rá kó czi di csô sé gét. A szo bor ta lap za tán a „Recrudescunt vul nera incli tae gen tis Hun gari ae” („Fel-
sza kad tak a hí res-ne ves ma gyar nem zet se bei”) kez de tû ki ált vány, Rá day Pál ve re tes fo gal ma zá sú 
szö ve gé nek el sô so rai ol vas ha tók. (Ez az a szo bor, amely nek a tö vé ben 1956. ok tó ber 25-én vé res 
volt a fû a Kos suth té ri vé reng zés áldozataitól…)

A Rá kó czi -ün nep sé gek mel lett más, nagy hor de re jû ese mé nyek is tör tén tek Ma gyar or szá gon és 
a nagy vi lág ban. 1933. ja nu ár 30-án Né met or szág ban ha ta lom ra ju tott Hit ler. 1938. már ci us 12-én a 
Wehr ma cht egy sé gei be vo nul tak Auszt ri á ba. 1938 no vem be ré ben (né hány hó nap pal Szent Ist ván 
ha lá lá nak 900 éves év for du ló ja és an nak meg ün nep lé se után) Mün chen ben a nagy ha tal mak kép vi-
se lôi alá ír ták azt a szer zô dést, amely ben hoz zá já rul tak Cseh szlo vá kia fel osz tá sá hoz. Az el sô bé csi 
dön tés ér tel mé ben a ma gyar hon véd ség ha ma ro san be vo nult a Fel vi dék re. 1939 már ci u sá ban né met 
csa pa tok száll ták meg Cseh or szá got, Szlo vá kia pe dig önál ló ál lam má ala kult. 1939 au gusz tu sá ban 
meg kö töt ték a Molotov–Ribbentrop-paktumot, amely nek ér tel mé ben nem egé szen száz öt ven éven 
be lül im már ne gyed szer osz tot ták fel a kör nye zô bi ro dal mak egy más kö zött Len gyel or szá got – most 
ép pen a ná ci Né met or szág és a bol se vis ta Szov jet unió tet te ezt. 1939 szep tem be ré ben né met és 
szov jet csa pa tok száll ták meg Len gyel or szá got, a nyu ga ti ha tal mak pe dig ha dat üzen tek Né met or-
szág nak: ki tört a má so dik vi lág há bo rú. 

Ek kor fo gal maz ta meg Szek fû Gyu la a Ma gyar tör té net rö vid vál to za tát, ek kor szer kesz tet te a 
Mi a mag yar?-t. Eb ben a kö tet ben sze re pelt A ma gyar jel lem tör té ne tünk ben cí mû es  szé je, amely 
né met el le nes, füg get len sé gi ha gyo mányt mél tány ló té te le ket is tar tal ma zott. Rá kó czi -ké pé nek mó-

9 Der ent göt terte Rá kó czi. Pester Lloy d, 1914. már ci us 7, Der wahre Franz Rá kó czi. Reich spost, 1914. áp ri lis 2. 
10 SZEK FÛ 1916. Vö. BAL LA GI 1916. 
11 Ma gyar Or szá gos Le vél tár, K 500 1 106800/1916, EL TE Egye te mi Le vél tár, Böl csész ka ri ira tok, 279/1916–17. A 
habil itá ciós pro ces  szus ra lásd: DÉ NES 1976b. A szám ûzött Rá kó czi -bot rány Szek fû kulcs él mé nye volt. Er rôl és 
szem lé le ti kö vet kez mé nye i rôl lásd: DÉ NES 1976a. 
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do su lá sa – bi zo nyo sak le he tünk ben ne – nem volt füg get len a vi lág po li ti kai hely zet vál tozá saitól.12

Szek fû Gyu la Rá kó czi -ké pe vál to zó ele mei el le né re kons tans mag vat tar tal ma zott. A tör té net író 
li be ra liz mus kri ti ká ja pe dig olyan ál lan dó jel leg ze tes sé ge ket fog lalt ma gá ban, ame lyek élet mû vé bôl 
a leg in kább ha tot tak ko rá ra, az utó kor ra és nap ja ink ra.

III. A LI BE RA LIZ MUS KÉP VÁL TO ZÓ ÉS ÁL LAN DÓ ELE MEI (1920–1952)

A szám ûzött Rá kó czi mel lett Szek fû Gyu lá nak egy má sik köny ve is po li ti kai, majd tör té nel mi ese ményt je-
len tô tör té ne lem ér tel me zést tar tal ma zott. Ez a Há rom nem ze dék. Egy ha nyat ló kor tör té ne te volt.

Eb ben a szer zô a ma gyar li be ra liz mus antiliberális ké pét raj zol ta meg, és ezen ala pu ló bí rá la tát 
fej tet te ki. A pamfl  et nagy könyv si ker lett, szám ta lan ki adást ért meg, és igen so ka kat be fo lyá solt, 
töb bek kö zött Né meth Lász lót. A Há rom nem ze dék li be ra liz mus kri ti ká ja ma új ból át hat ja a ma gyar-
or szá gi po li ti kai köz vé le mény nagy ré szét. 

Az elô ször 1920-ban meg je lent (s 1922-tôl 1942-ig hat íz ben új ból ki adott) pamfl  et ben ki fej tett 
ál lás pont sze rint a ma gyar li be ra liz mus volt az oka an nak, hogy Ma gyar or szág a XVIII. szá za di – Szek-
fû ál tal egy sé ges, bé kés, re ge ne rá ló dó és al ko tó jel le gû nek ítélt – ál la pot ból ha nyat lás ba sül  lyedt, 
amely a for ra dal mak és Tri a non ka taszt ró fá já hoz vezetet t.13

1933-ban, a Ma gyar tör té net ben né mi leg mó do sí tott a ké pen, de té te lé nek lé nye ge vál to zat lan 
ma radt. Itt Szek fû meg ál la pít ja, hogy a tö rök hó dí tás mi att Ma gyar or szág ma gyar nem ze ti sé gû bôl 
sok nem ze ti sé gû vé vált. A na ci o na liz mus ter je dé se a XIX. szá zad ban – sze rin te – nem egy sze rû en 
va la mi fé le szûk lá tó kö rû po li ti ka kö vet kez mé nye, ha nem vi lág je len ség volt. A ma gyar na ci o na liz mus 
vi szont azért nem le he tett ak kor ha té kony, mert a ma gyar li be ra liz mus ál te vé keny ség be szo rí tot ta. 
Ez zel vi szont – is mé tel te meg a Há rom nem ze dék té te lét – a nem ze tet meg bé ní tot ta nem ze ti sé gi 
el len sé ge i vel szem ben, a szer ve zet len tár sa dal mat és a kul tú rát pe dig ki szol gál tat ta a ka pi ta liz mus-
nak, és ha szon él ve zô i nek, a zsidók nak.14

1943–1944-ben Va la hol utat vesz tet tünk cí mû cikk so ro za tá ban Szek fû Gyu la azt fej tet te ki, 
hogy Ma gyar or szág nyu ga ti jel le gû fej lô dé sét az ön kor mány za ti rend szert meg ho no sí ta ni kí vá nó 
cent ra lis ták kép vi sel ték. Esz mé i ket azon ban a du a lis ta ál lam nem al kal maz ta, ha nem omnipo ten-
ciára, köz pon to sí tás ra tö re ke dett, s ez zel a to tá lis ál lam ki épí té se irá nyá ba tett lé pé se ket. A nyu ga ti 
fej lô dés adap tá lá sa nem sik erült.15

1947-ben For ra da lom után cí mû röp ira tá ban Szek fû Gyu la le szö gez te, hogy Ma gyar or szág im-
már nem tér het a nyu ga ti fej lô dés pá lyá já ra. Ar ra, amely kor rupt és rossz, és amely Ma gyar or szág 
szá má ra – a szov jet ha tal mi szfé rá ba ke rü lé se mi att – im már ir re á lis sá vált.16

1952-ben Szek fû Gyu la az emig ráns Kos suth öreg ko ri gond ja it nagy em pá ti á val mu tat ta be, de 
po li ti ká ját ugyan úgy ir re á lis nak bé lye gez te, mint ko ráb ban Rákócz iét.17

Bár 1945-ben és 1947-ben a Há rom nem ze dé ket a ma gyar li be ra liz mus és de mok rá cia vé del-
mé ben írott mû nek lát tat ta, egész li be ra liz mus kon cep ci ó ja a ma gyar kon zer va tív antilib er al iz mus 
alap mû ve volt.18 Szek fû Gyu la li be ra liz mus kon cep ci ó já nak lé nye ge a vál to zá sok el le né re alap já ban 
vál to zat lan ma radt.

12 Vö. LAC KÓ 1988, MISKOL CZY 2001, TRENC SÉNYI 2001. 
13 SZEK FÛ 1920.
14 SZEK FÛ 1933. Vö. a Há rom nem ze dék má so dik ki adá sá nak be ve ze té sé vel (7–47), újab ban: DÉ NES 2001b. 86–101. o. 
15 SZEK FÛ 1943–1944. 
16 SZEK FÛ 1947. Vö. DÉ NES 2001b. 140., 141. o.
17 SZEK FÛ 1952a. Vö. Rá ko si Má tyás hoz írt üd vöz lô le ve lé vel (Ma gyar Nem zet, 1952. már ci us 11.), va la mint a ta nul-
mány Rá ko si Má tyás nak kül dött pél dá nyá nak de di ká ci ó já val (1952. de cem ber). DÉ NES 2001b. 146., 147. o.
18 SZEK FÛ 1945b, SZEK FÛ 1947. 7–8. o.
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IV. ÉLET RAJ ZI HÁT TÉR I. (1919–1945)

1919-ben, a Ta nács köz tár sa ság ide jén Szek fû Gyu lát a Bu da pes ti Egye tem tör té ne ti se géd tu do mány ok 
tan szé ké re „egye te mi ta ní tó nak” ne vez ték ki, és meg bíz ták egy tör té nel mi ma te ri a lis ta szem lé le tû 
tör té ne ti ve zér könyv meg írá sá val. Egyik re sem mon dott ne met, de Bécs ben ma radt és ott to vább ra 
is a kö zös le vél tá ri anyag szét vá lasz tá sán dol go zott. 1919 ôszén az egye tem böl csész ka ra a po li ti kai 
iga zo lá sok so rán meg erô sí tet te ma gán ta ná ri elô adói jogát.19

Tud juk, hogy Szek fût 1918 te lén már fog lal koz tat ta egy, a tör té nel mi Ma gyar or szág fel bom lá sát 
ér tel me zô röp irat meg írá sa, ám a pamfl  e tet csak 1920-ban ír ta meg, s az va ló szí nû leg igen kü lön-
bö zött at tól, amit 1918-ban ter vezett.20

1920–1921-ben rend sze re sen írt kül po li ti kai kom men tá ro kat az Új Nem ze dék be, a Nap ke let ben
és a Ke resz tény Po li ti ká ban pe dig pub li cisz ti kai írá so kat kö zölt. Ez utób bi ak nagy ré szét 1924-ben 
ös  sze gyûj töt te és Tör té net po li ti kai ta nul má nyok cím mel ki ad ta. 

1925-ben – 17 év bé csi tar tóz ko dás után – tért vis  sza Ma gyar or szág ra. Ek kor a Bu da pes ti 
Ki rá lyi Páz mány Pé ter Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rán az új ko ri ma gyar tör té ne-
lem egye te mi ta ná ra, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia le ve le zô tag ja és (nem tud juk, pon to san 
mi ó ta) há zas em ber. Fe le sé ge, Amt mann An tó nia né met anya nyel vû, zsi dó csa lád ból szár ma zó 
bé csi öz vegy as  szony volt. 

1927-ben Beth len Ist ván mi nisz ter el nök fel kér te a his to ri kust, hogy le gyen az in du ló Ma gyar 
Szem le szer kesz tô je. Szek fû a meg bí za tást el vál lal ta és több mint tíz esz ten de ig szer kesz tet te 
a fo lyó ira tot. 

A hú szas–har min cas évek for du ló ján és a har min cas évek ele jén meg ír ta az új ma gyar szin té-
zis, a Ma gyar tör té net 1458 és 1914 kö zöt ti kö te te it, szá za don ként egy vas kos köny vet, il let ve a 
Hóman Bá lint ne vé vel jegy zett kö zép ko ri kö te tek kö zül az utol só nak Má tyás ko rá tól Moh ácsig 
ter je dô ré szét.

1934-ben új ból meg je len tet te a Há rom nem ze dé ket – „Tri a non óta” cím mel egy újabb fe je zet-
tel ki egé szít ve, amely ben a „neo ba rokk” tár sa da lom kér dé se it tár gyal ta. A könyv új cí me: Há rom 
nem ze dék és ami utá na kö vet ke zik. Ez, mi ként a Ma gyar tör té net, sok ki adást ért meg. Ô ma ga a 
har min cas évek vé gén meg be te ge dett, trom bó zi sa, majd em bó li á ja volt. 

1939-ben Mi a ma gyar? cím mel (és né met el le nes cél lal) nemzetkarak teroló giai ta nul mány kö te tet szer-
kesz tett, amely nek szer zôi kö zött ta lál juk – töb bek kö zött – Ba bits Mi hályt és Ko dály Zol tánt is.21

Ugyan eb ben az esz ten dô ben ve tet te pa pír ra a ma gyar tör té ne lem 1606 és 1939 kö zöt ti idô sza-
ká nak ös  sze fog la lá sát, a Ma gyar tör té net sû rí tett, át dol go zott és ki egé szí tett kon cep ci ó ját an gol 
és fran cia for dí tás és ki adás cél já ból. A for dí tá sok a há bo rú alatt el ég tek, azok ma gyar ere de ti je 
vi szont fenn ma radt, és im már nyom ta tás ban is olvasható.22

1942-ben ös  sze gyûj töt te, és Ál lam és nem zet. Ta nul má nyok a nem ze ti sé gi kér dés rôl cím mel 
új ra ki ad ta a Ma gyar Szem lé ben és a Ma gyar Nem zet ben köz re a dott pub li cisz ti ká já nak leg ja vát. 
Ezt a kö te tet, amely a pub li cisz ti kai vá lo ga tás mel lett A nem ze ti sé gi kér dés rö vid tör té ne te cí mû 
ta nul má nyát fog lal ta ma gá ban, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia a kö vet ke zô esz ten dô ben nagy-
ju ta lom ban részesítette.23

19 DÉ NES 1976a. 146–153. o.
20 Szek fû Gyu la Dick Ma nó nak írt le ve le (Bécs, 1918. de cem ber 14.). OSZKK Le ve les tár. Nyom ta tás ban: DÉ NES 
1976a. 146. o.; vö. 146–153. o.
21 Vö. DÉ NES 2001b. 7–34., 261–285. o.
22 OSZKK Fol. Hung. 3688. Nyom ta tás ban: Szek fû 2002.
23 SZEK FÛ 1942, Aka dé mi ai Ér te sí tô, 1943. 5–6., 36–39. o.
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1943-ban Szek fû azt ter vez te, hogy a hit le riz mus és a szél sô jobb ol da li ve szély mi att (és – fel-
te he tô en – zsi dó szár ma zá sú fe le sé gét ment ve) el hagy ja ha zá ját, és Isz tam bu lon ke resz tül Nagy 
Bri tan ni á ba tá vo zik, ahol C. A. Macart ney köz ve tí té se ered mé nye ként majd az Ox for di Egye tem 
ta ná ra ként dol goz hat. Mint hogy azon ban nem kap ta meg a kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá sát az 
isz tam bu li elô adás meg tar tá sá ra – ami a há bo rús vi szo nyok mi att ma gán úton szin te meg old ha-
tat lan ví zum- és uta zá si prob lé mák el in té zé sét is je len tet te vol na –, le mon dott ter vé rôl. Ma gyar or-
szá gon ma radt, részt vett a ná ci el le nes szel le mi ellenál lás ban.24 1944-ben a né me tek elôl vi dék re, 
a nyi la sok elôl il le ga li tás ba vonult.25

1945-ben Ál lam és nem zet cím mel új köny vet je len te tett meg, ez út tal Pá rizs ban, amely a ma gyar 
ál lam nyelv rôl, a ma gyar ság és a nem ze ti sé gek vi szo nyá ról, a nem ze ti sé gi kér dés rôl és az er dé lyi 
szász tör té net írás ról írt ta nul má nya it tar tal maz ta. Azo nos cí me el le né re ez a kö tet nem az 1942-ben 
ma gya rul meg je lent gyûj te mény fran cia for dí tá sa volt.26

V. ÉLET RAJ ZI HÁT TÉR II. (1945–1955)

Szek fû Gyu la a szov jet csa pa tok be vo nu lá sát kö ve tô en ha za tért, s mint an  nyi an, ô is azt ta pasz tal ta, 
hogy a nyi la sok ki fosz tot ták la ká sát. A szov jet meg szál lást ma gán be szél ge tés ben újabb hó dolt ság 
kez de té nek, új Záp olya-kor nak minôsítette.27

Nyil vá no san vi szont a Pe da gó gus Szak szer ve zet ben olyan elô adást tar tott, ame lyet Ré vai Jó zsef 
a Sza bad Nép ve zér cikk ében üd vö zölt. 1945 fo lya mán, az ôszi vá lasz tá so kig, a pol gá ri de mok ra ti kus 
Vi lág ba írt cik ke ket, majd 1946 ja nu ár já ban im már Le nin rôl tar tott elô adást az Operában.28

Ugyan is idô köz ben, 1945 ok tó be ré ben a Ma gyar Szem le egy ko ri szer kesz tô je, Beth len Ist ván 
elv ba rát ja, a kon zer va tív és ka to li kus tör té net író Ma gyar or szág moszk vai kö ve te lett. 1947-ben 
on nan küld te Bu da pest re újabb röp ira ta, a For ra da lom köz ben fe je ze te it. A könyv vé gül is For ra-
da lom után cím mel je lent meg.29 Ben ne a dip lo ma ta tör té nész ként és pub li cis ta ként ar ról kí ván ta 
meg gyôz ni ol va só it, hogy ren dez ked je nek be a Szov jet unió tar tós je len lé té re és nyer jék meg a 
szov jet ve ze tôk bi zal mát és jó in du la tát. 

Ez a kö te te, moszk vai kö ve ti tisz te, va la mint Mind szen ty Jó zsef hez – Cav al li er Jó zsef fel és Ko dály Zol-
tán nal együtt – írt nyílt le ve le, s a her ceg prí más nál tett (le tar tóz ta tá sát köz vet le nül meg elô zô) lá to ga tá suk 
so rán Szek fû sze rep lé se igen so ka kat áb rán dí tott ki a nagy te kin té lyû tu dós ból és pub li cistából.30

Szek fû Gyu la ek ko ri ban Andics Er zsé bet Az egy há zi re ak ció 1848/49-ben cí mû köny vét is mer-
tet te a Századok ban.31 1949-ben Rá ko si Má tyás nak le vél ben, majd sze mé lye sen fe jez te ki afe let ti 
örö mét, hogy Rajk Lász ló és tár sai „ös  sze es kü vé se” meg hi ú sult. Két év vel ké sôbb pe dig a párt fô-
tit kár köz ben já rá sát kér te an nak ér de ké ben, hogy hú ga és an nak csa lád ja le ke rül jön a ki te le pí té si 
lis tá ról. Köz ben já rá sa si ke res volt.32

24 SZEGEDY-MASZÁK 1996. II. 57–61., 227-230. o. Újab ban: DÉ NES 2001b. 214–219. o. Szek fû 1943–1944.
25 SZA BÓ Z. 1956. Vö. HU SZÁR 1983, 78–90., 166. o.
26 SZEK FÛ 1945a.
27 SZA BÓ Z. 1956. 19–20. o.
28 DÉ NES 1999. 55–56. o.
29 Szek fû Gyu la Mérei Gyu lá nak (Moszk va, 1947, Ga lya te tô, 1947). MTAKK Ms 5235/18–22. Nyom ta tás ban: DÉ NES 
2001b. 140–141. o.
30 Fel jegy zés Mind szen ty Jó zsef, Szek fû Gyu la, Ko dály Zol tán és Cav al li er Jó zsef egy ház po li ti kai tár gya lá sá ról. 
Da tá lat lan. EL TE Egye te mi Le vél tár, Cav al li er Jó zsef ha gya té ka, 1. do boz. Vö. Mind szen ty 1989, 225–227. o. Mind-
szen ty ér tel me zé sét új ra köz li: DÉ NES 2001b. 219–220. o.
31 SZEK FÛ 1949. 320–321. o.
32 DÉ NES 1999. 56. o.
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1952. már ci us 11-én le vél ben kö szön töt te Rá ko si Má tyást hat va na dik szü le tés nap ja al kal má ból. 
Le ve lét a Ma gyar Nem zet közölte.33 Eb ben – egye bek kö zött – ar ról is be szá molt, hogy be teg sé ge 
után is mét dol go zik, ta nul mányt ír az öreg Kos suth ról. 

Az el ké szült ta nul mány egy pél dá nyát a Kos suth-em lék könyv meg je le né se kor, 1952 de cem be ré-
ben (mint hogy egyéb ként nem ké szí tet tek a kö tet ta nul má nya i ról kü lön le nyo ma to kat) ki nyo mat ta, 
vö rös vá szon ba köt tet te és Rá ko si Má tyás nak dedikál ta.34

Ek kor már jó ide je sú lyos be teg, el szi ge telt, ma gá nyos em ber volt, aki meg él te, hogy élet mû vét 
– mi köz ben ô a szov je tizált Aka dé mia tag ja ma rad ha tott, ho lott egy ko ri kol lé gái túl nyo mó több sé gét 
ki zár ták on nan – is mét meg bé lye gez ték. Ez út tal Szi ge ti Jó zsef sü töt te rá a szel lem tör té nész bé lye get 
a Fi lo zó fi  ai évkönyvben.35 Nem sok kal ké sôbb vi szont or szág gyû lé si kép vi se lô és az El nö ki Ta nács 
tag ja lett. Bibó Ist ván vis  sza em lé ke zé sé bôl azt is tud juk, hogy 1953–1954-ben, te hát a po li ti kai 
for du lat után, Nagy Im re el sô mi nisz ter el nök sé ge ide jén, Szek fû Gyu la nem mer te alá ír ni egy ko ri 
ked ves ta nít vá nya, a há bo rú ban el esett Kerec sényi De zsô – ár tat la nul el ítélt – öz ve gyé nek ke gyel mi 
kér vé nyét, mert „rossz né ven fog ják ven ni”.36 „Szem” volt „a lánc ban”.

A Kos suth-em lék könyv ben meg je lent ta nul má nyá ban vi szont – mint már utal tam rá – ön val lo-
más sal fel érô em pá ti á val mu tat ta be az emig ráns Kos suth öreg ko ri em be ri prob lé má it, (ami nek 
A szám ûzött Rá kó czi ban nyo mát sem lel jük), de po li ti kai kon cep ci ó ját épp olyan tá vol ság tar tó an 
szem lél te, mint ko ráb bi mûveiben.37

1955-ben is mét írt, ez út tal ön iga zo ló vis  sza em lé ke zést. Az ér tel mi ség át ál lá sa a fel sza ba-
du lás ide jén cím mel kö zölt írá sá ban – mi ként 1945-ben, most is – szem be ál lí tot ta egy más sal 
a de mok rá cia irá nyá ban nyi tott nak mi nô sí tett Beth len-cso por tot a fa sisz ta fer tôzöttségûnek 
bé lyeg zett népiekkel.38

1955. jú ni us 29-én halt meg. A nek ro ló gok a meg tért tu dóst mél tat ták, élet mû vét azon ban to váb bi 
bí rá la tok tár gya ként említet ték.39 Az emig ráns Lá tó ha tár ban vi szont Sza bó Zol tán nagy együtt ér-
zés sel és szo mo rú ság gal em lé ke zett meg ró la, akit a né met és a szov jet meg szál lás aka dá lyo zott 
meg ab ban, hogy „egy óva tos re form szel lem men to ra” legyen.40 Ma gyar or szá gon ál la mi te me tést, 
Far kas ré ten dísz sír he lyet kapot t.41

VI. A MA GYAR „KÖ ZÖS SÉ GI SKI ZOF RÉ NIA” KON ZER VA TÍV 
RE A LIS TA FELOLDÁSA

A szé le sebb kon tex tust a hu sza dik szá zad ele jén már szin te min dent el bo rí tó ma gyar „kö zös sé gi 
ski zof ré nia” al kot ta. Ez a ski zof ré nia olyan – egy más sal ös  sze nem il lô – szim bo li kus sze mé lyek, 
ese mé nyek és ér té kek (el vont sé mák kal el fe dett) ös  sze egyez te té sé nek a kö vet kez mé nye volt, mint 

33 Szek fû Gyu la le ve le Rá ko si Má tyás nak. Ma gyar Nem zet, 1952. már ci us 11. Újab ban: DÉ NES 2001b. 146. o.
34 20 éves a Bor da An tik vá ri um, 1977–1997. Bu da pest, 1997. 39–40. o. Idé zi: MISKOL CZY 2001. 223. o., majd: 
DÉ NES 2001b. 146–147. o.
35 SZI GE TI 1952.
36 Új hold év könyv, 1991/1. 277. o.; HU SZÁR 1995. 266. o.
37 SZEK FÛ 1952a, 1952b.
38 SZEK FÛ 1955, majd: LAC KÓ 1955. 281–289. o.
39 SZA BÓ Z. 1956. 15–20. o. Vö. Szek fû Gyu la. (Nek ro lóg). Sza bad Nép, 1955. jú ni us 30., Szek fû Gyu la te me té se. 
Sza bad Nép, 1955. jú li us 5., Ma gyar Nem zet, 1955. jú li us 5. 
40 SZA BÓ Z. 1956. 19–20. o.
41 Szek fû Gyu la te me té se. Sza bad Nép, 1955. jú li us 5., Ma gyar Nem zet, 1955. jú li us 5., Szek fû sír em lé ké re, a 

„Mécsesôrzô”-re lásd: PRO HÁSZ KA 1996. 
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II. Rá kó czi Fe renc és Kár olyi Sán dor, az ara di ti zen hár mak és Fe renc Jó zsef, a füg get len ség és az 
ide gen ura lom mal kö tött kiegyezés.42

En nek egyik, kon zer va tív re a lis ta fel ol dá si tí pu sát kép vi sel te Szek fû Gyu la oe uv re-je. Ez ad ja 
ér tel me zé se i nek tör té nel mi ese mény jel le gét, azt a je len tést, ame lyet a nar ratívák hor doz nak, s ez te-
szi fel is mer he tô vé a szer zô me ta mor fó zi sai mö gött meg bú vó kons tans bá zist és fo lya ma tos sá got.

A kon zer va tív re a lis ta his to ri kus ugyan is az emig ráns Rá kó czi val szem ben új ra és új ra a szat má ri 
bé két meg kö tô Kár olyi Sán dort te kin tet te kö ve ten dô min tá nak. A ma gyar XIX. szá zad nagy li be rá li-
sa i val szem ben pe dig a re form kor és 1848–49, va la mint a du a liz mus ko ri li be ra liz mus kon zer va tív 
bí rá ló it: a kon zer va tív vá át sti li zált Szé che nyit, a re form ko ri kon zer va tí vo kat, Ke mény Zsig mond 
röp ira ta it, Asbóth Já nost, az ag rá ri u so kat, az An ti sze mi ta Pár tot és a Ka to li kus Nép pár tot tar tot-
ta irány adó nak. Eh hez (a lé nye get te kint ve) egész éle té ben ra gasz ko dott. Ön azo nos sá ga nem 
ke vés sé ép pen ezen ala pult.43

Szek fû Gyu la na gyon nem sze ret te, sôt egye ne sen el uta sí tot ta a köz ne me si és a pa raszt ro man-
ti kát. Ve lük szem ben sok ra ci o ná lis kér dést fo gal ma zott meg, szá mos le gen dát tett kér dé ses sé, 
és kri ti kai vizs gá ló dá sok so rát kez de mé nyez te. Szem pont jai pro vin ci á lis meg kö ze lí té sek he lyett 
tá gabb ho ri zont tal szem be sí tet ték a ren di füg get len sé gi, a ku ruc, a ma gyar li be rá lis, majd a 
né pi moz ga lom tör té ne lem ér tel me zé si sé má it, a nem ze ti ön cé lú ság te ma ti ká it és mi to ló gi á it is. 
Ugyan ak kor új ra te rem tet te a Habs burg- és az arisz tok ra ta mi to ló gi át, s a XVII–XIX. szá za di füg-
get len sé gi tö rek vé se ket ezek hez vi szo nyí tot ta. A tá gabb ös  sze füg gés ma ga is il lú zi ón, az egy szer 
s min den kor ra adott nak te kin tett erô vi szony ok „re ál po li ti kai” dog má ján, a „re a li tás” il lú zi ó ján, az 

„eu ró pai min ta kö ve tés” Habs burg Bi ro da lom ra szû kí tett vál to za tá nak és a nem zet kö zi nagy ha tal mi 
adott sá gok ki me re ví té sé nek le gen dá ján nyu go dott. 

A min ta kö ve tés nek, a ci vi li zá ló dás nak, az al kal maz ko dás nak eb be a vo nat koz ta tá si rend sze ré be 
il lesz tet te a „nem ze ti ön cé lú ság” fo ga lom kész le tét és mi to ló gi á it, s az elôb bi je gyé ben mó do sí tot ta 
az utób bit. Eh hez pe dig ön- és el len ség ké pe ket gyár tott, il let ve újí tott fel. 

VII. ÖN- ÉS EL LEN SÉG KÉP

Ön ké pét a nagy re a lis ták, a „nagy mag yarok”, el len ség ké pét vi szont az il lú zi ó kat ker ge tô, ér zel mi po li ti-
zá lást kép vi se lô „kismag yarok” al kot ták. Tör té nel mi kon cep ci ó já nak ön- és el len ség ké pe A szám ûzött 
Rá kó czi -bot rány ra adott vá la szá ban ki dol go zott sé má ján, ön- és el len ség ké pén ala pult. S eb ben nem 
állt na gyon tá vol Thaly sze rep ér tel me zé sé tôl, aki Rá kó czi ud va ri tör té né szé nek te kin tet te ma gát. 

Ter mé sze te sen nem ab ban az ér te lem ben, mint ha ô bár ki ud va ri his to ri ku sa kí vánt vol na len ni: bi-
zo nyo sak le he tünk en nek az el len ke zô jé ben. Ab ban az ér te lem ben vi szont igen, hogy ön de fi  ní ci ó ját és 
tör té ne lem ér tel me zé sét – mint oly so kan és per sze ön tu dat la nul – egy más ra vo nat koz tat ta. A ro man ti kus 
na ci o na liz mus el len fe le ugyan is for rás kri ti kai szem pont jai el le né re ma ga is lí rai tör té ne lem szem lé let
je gyé ben, ro man ti kus és para noid sé ma alap ján konst ru ál ta meg tör té nel mi kon cep ci ó ját.

Sze rin te az em be ri leg ki vá ló, de po li ti kus nak kár té kony Rá kó czi (aki nek Ber csé nyi a rossz 
szel le me) kismag yar po li ti kus volt, míg a szat má ri bé két meg kö tô Kár olyi Sán dor a fe le lôs re a lis-
ta, nagy mag yar po li ti kus.

42 A ma gyar „kö zös sé gi ski zof ré nia” Bibó Ist ván di ag nó zi sa: MTAKK Ms 5115/86, 87. Nyom ta tás ban: DÉ NES 2001b, 
220–225. o. Vö. Ger gely And rás: Dé nes Iván Zol tán: El tor zult ma gyar al kat. Bibó Ist ván vi tá ja Né meth Lász ló val 
és Szek fû Gyu lá val. Ma gyar Tu do mány, 2001/3. 369–372. o., kül. 371. o.
43 Szek fû Gyu la: Mika Sán dor (1859–1912). MTAKK Ms 5982/116. Nyom ta tás ban: DÉ NES 2001b. 167–172. o. 
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Kos suth sze re pét – nem el sô ként, de nem is utol só ként – egye ne sen démo nizál ta. XIX. szá za di 
kon zer va tív konst ruk ci ó kat fel ele ve nít ve, Kos sut hot nô i es, ér zel mek kel te lí tett és ér zel mek re ha tó, 
ön je lölt po li ti kus ként áb rá zol ta. De ma góg csá bí tó, aki hivat lanul ér ke zett a po li ti ká ba, és nép sze rû-
sé ge ér de ké ben fe le lôt le nül el sza ba dí tot ta a fé ken tar tan dó szen ve dé lye ket. Ô volt a leg na gyobb 
és a leg kár té ko nyabb ha tá sú kismag yar po li ti kus.

En nek az imázs nak a re form ko ri kon zer va tív pub li cisz ti ka (Dessewffy Au rél, Jablanczy Ig nác, 
Sztáray Al bert, Lipthay Sán dor, Kál lay Fe renc, Dessewffy Emil és Széc sen An tal), Szé che nyi negy-
ve nes évek be li ön mar can go ló, sze mé lyes ke dô és rend kí vül igaz ság ta lan vi ta ira tai (min de nek elôtt 
a Ke let né pe, a Ga rat, a Wes se lé nyi és Kos suth, a Mé lyen szá mo ló ta nít vá nyom és a Po li ti kai pro-
gram -töredékek), Ke mény Zsig mond 1850–1851-es – ön ma gát és a nem ze tet fel men tô és Kos sut hot 
démo nizáló – röp ira tai, Gyu lai Pál hübrisz-elmélete, Asbóth Já nos Há rom nem ze dé ke és Széc sen 
An tal pub li cisz ti kai és tör té nel mi gyûj te mé nyei vol tak a for rá sai.44 A kons tans ele mek te hát, ame lyek 
a po li ti kai vál tá sok so rán Szek fû szem lé le té nek foly to nos sá gát és iden ti tá sá nak alap ját ké pez ték, 
a kon zer va tív ér ték vi lág gon do la ti, ma ga tar tás be li és sti lá ris sa já tos sá gai vol tak. Stí lu sa tu da tos 
ar cha i zá lás ra mu tat. Bra un Ró bert (a ma gyar szo ci og rá fi a út tö rô je, nem zet kö zi tá jé ko zott sá gú tár-
sa da lom tu dós) ma gát a szem lé le tet már 1918-ban ész re vet te és a Hu sza dik Szá zad ban a ma gyar 
tör té net írás kon zer va tív re ví zi ó ja ként jelle mezte.45

VIII. LE SZÛ KÍ TETT DIS KUR ZU SOK MEG KET TÔ ZÉ SE ÉS ÖS  SZE KAP CSO LÁ SA

Szek fû Gyu la a nem ze ti füg get len ség his tor izálá saival és a ha la dá si nar ratívá val szem ben gyak ran 
szkep ti kus volt.46 A de mok ra ti kus po li ti kai be ren dez ke dés sel, a de mok ra ti kus tár sa dal mi tö rek vé-
sek kel és az ant ro po ló gi ai op ti miz mus sal, az em be ri ter mé szet de rû lá tó, bi za ko dó ér tel me zé sé vel 
kap cso lat ban ko moly fenn tar tá sai vol tak. A min den ko ri nagy ha tal mi adott sá gok nak meg ha tá ro zó 
je len tô sé get tu laj do ní tott, a kül po li ti kai si kert nagy ra ér té kel te, s az ál la mot, in téz mé nye it és ha gyo-
má nya it tisz tel te. A tör té ne lem rôl al ko tott ké pet, a tör té nel mi tu da tot, a nem ze ti ha gyo mányt és az 
ál lam ren det meg ha tá ro zó tör té ne lem ala kí tó té nye zôk nek tar tot ta.

Szek fû az „eu ró pai min ta kö ve tés” dis kur zu sá nak le szû kí tett vál to za ta fe lôl moz dult el a „nem-
ze ti ön cé lú ság” dis kur zu sa irá nyá ba úgy, hogy köz ben át mo ra li zált ér tel me zés sel meg ket tôz te, jó 
és rossz tí pu sok ra osz tot ta fel mind a két diskurzust.47 Így min dig biz to sí tot ta ma gá nak az ítél ke zô 
po zí ci ó ját és te rü le ten kí vü li ség ét. Ez még azt is le he tô vé tet te a szá má ra, hogy 1945. után új ból 
er köl csi lec kéz te tés ben ré sze sít hes se olvasóit.48

Konst ruk ci ói, tör té nel mi ese ményt je len tô ér tel me zé sei ma is ele ve nül hat nak, hi szen az „eu ró-
pai min ta kö ve tés” és „nem ze ti ön cé lú ság”, ci vi li zá ció és ha za, glob al izá ció és nem ze ti ha gyo mány, 
em ber ba rá ti és ha za fi  úi lo ja li tás kö zöt ti rossz vá lasz tás kény sze re erô tel je sebb, mint va la ha. A 

„fe u dá lis vi szo nyok ka pi ta lis ta ki hasz ná lá sa” ugyan is az elô adás ide jén ép pen a nem ze ti giccs 
kül sô sé gei kö zött zaj lik.49

44 SZA BÓ M. 1971, VAR GA 1982, VAR GA 1983, SZA BÓ M. 1989, DÉ NES 1989,  SZA BÓ M. 1993, Dé nes 2002. 
45 BRA UN 1918. 71–74. o.
46 Per sze ko ránt sem csak kri ti ká val vi szo nyult a füg get len ség his tor izálásához, hi szen oly kor ma ga is mû vel te azt, és 
nem csak A ma gyar jel lem tör té ne tünk ben (1939) cí mû es  szé jé ben, ha nem a Der Staat Ungar n. Eine Geschichtsstudie
(1918) cím mel pub li kált szin té zi sé ben, il let ve an nak ma gyar vál to za ta i ban ( A ma gyar ál lam élet raj za. Tör té nel mi 
ta nul mány. Dick Ma nó ki adá sa, Bu da pest, é.n. (1918, 1923), újab ban: Mae ce nas, Bu da pest, 1988.  
47 Vö. DÉ NES 2001a. 143–168. o.; TRENC SÉNYI 2001. 180–189. o.
48 Szek fû 1945b. Szek fû 1947. 7–8. o., Szek fû 1955. Vö. Dé nes 2001a. 143–168. o., Trenc sényi 2001. 180–189. o.
49 A „fe u dá lis vi szo nyok ka pi ta lis ta ki hasz ná lá sa” Leopold La jos ki fe je zé se: LEOPOLD 1917. 91–133. o.
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ki adá sa, Bu da pest. 

BRA UN Ró bert 1918. A ma gyar tör té net írás re ví zi ó já hoz. 
Hu sza dik Szá zad, 71–74. o.

DÉ NES Iván Zol tán 1976a. A „re a li tás” il lú zi ó ja. A his-
to ri kus Szek fû Gyu la pá lya for du ló ja. Aka dé mi ai, 
Bu da pest.

DÉ NES Iván Zol tán 1976b. Szek fû Gyu la ma gán ta ná ri 
ké pe sí té sé nek ügye, 1914–1916. Sinkovics Ist ván (sz-
erk.): Fe je ze tek az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem 
tör té ne té bôl. 2. EL TE, Bu da pest.

DÉ NES Iván Zol tán 1989. Köz üg  gyé emelt ki vált ság ôr zés. 
A ma gyar kon zer va tí vok sze re pe és ér ték vi lá ga az 
1840-es évek ben. Aka dé mi ai, Bu da pest.

DÉ NES Iván Zol tán 1999. El tor zult ma gyar al kat. Bibó 
Ist ván vi tá ja Né meth Lász ló val és Szek fû Gyu lá val. 
Osiris, Bu da pest.
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