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Bo tond ama bu zo gá nya
Jegy ze tek Gyurgyák Já nos köny vé hez

A Szá zad vég 1990/2-es szá ma el te met te a né pi–ur bá nus
el len té tet. Egy mí tosz vé ge al cím mel je lent meg, s az ak -
ko ri fő szer kesz tő, Gyurgyák Já nos be ve ze tő cik ké ben azt
ír ta: „a ma gyar ér tel mi sé gi ek nek – elő ször eb ben a szá -
zad ban – vég re le he tő sé gük nyí lik meg ha lad ni ezt a ha -
mis di lem mát”. Új köny ve utol só fe je ze té ben ő ma ga is
fej csó vál va em lék szik vis  sza, hogy a fi a tal de mok ra ták
fo lyó ira tá nak „egyik te ma ti kus szá ma be je len tet te – kis -
sé túl zott op ti miz mus sal és ma ga biz tos ság gal –, hogy ré -
szük ről a né pi–ur bá nus küz de lem be fe je ző dött”. Ami en -
gem il let, ak ko ri ban igen le ver ten vet tem tu do má sul,
hogy bár fel te he tő leg jó hi sze mű en, ám va kon haj to gat ják
a som más, el íté lő jel ző ket ar ra a po li ti kai, szel le mi el len -
tét re, ami a ma gyar ság út vá lasz tá sá nak tény le ges al ter na -
tí vá it je le ní ti meg. Nem „ha mis” a di lem ma, gon dol tam,
ha nem na gyon is va ló di! A ma gyar mo der ni zá ció két fé le
– egy aránt bal ol da li – prog ram já ról volt szó a har min cas
évek ben, s ar ról volt szó az adott pil la nat ban, a rend szer -
vál tás kö rü li idő ben is, leg fel jebb a bal ol da li ság–jobb ol -
da li ság je len té se za va ro dott ös  sze a köz ben el telt majd
öt ven év alatt. A fel szó lí tás, hogy az ér tel mi ség „ha lad ja
meg” a né pi-ur bá nus szem be for du lást, az adott po li ti kai
erő vi szony ok és vi lág tör té nel mi ten den ci ák kö zött csak -
is azt je lent het te, hogy aki a nem ze ti tra dí ci ók hoz kö tő -
dik, ezt szá mol ja fel, ne „ma gyar kod jon”, szün tes se be
ma gát, ugyan is a „dokt ri ner li be ra liz mus” (Szekfű fél  év -
szá zad dal ko ráb bi meg ha tá ro zá sa) szó szó lói sem mi meg -
ha lad ni va lót nem ta lál tak ar ro gan ci á juk ban. Így az tán a
nem ze ti ér zel mű tá bor se be it nya lo gat va an  nyi fe lül emel -
ke dés re sem volt ké pes, hogy a tény le ges ma gyar ko dást
ki szo rít sa so ra i ból, és el uta sít sa a po li ti kai gic  cset.

Most te hát min de nek előtt meg kön  nyeb bült öröm mel
bön gé szem Gyurgyák Já nos tör té nel mi mo nog rá fi á ját:
Ezzé lett magyar hazátok – A magyar nemzeteszme és
nacionalizmus története (Osiris, 2007). Na gyon is tud ja
már, hogy több év szá zad óta lé te zik a ma gyar po li ti kai
köz gon dol ko dás ban az a dichotómia, ame lyet jog gal hi -
báz tat ha tunk tör té nel münk egy-egy bal si ke ré ért, de nem
ta gad hat juk, hogy oka volt, sok szor sú lyos oka volt a test -
vér küz de lem nek. Az ese tek több sé gé ben vi tat ha tat lan az
egy más nak fe szü lő prog ra mok ko moly sá ga, a meg győ ző -
dés hi te le, de hogy me lyik fél nek volt iga za? Ki-ki hi te
sze rint el dönt he ti, hogy sze rin te me lyik ál lás pon tot iga -
zol ta az idő és me lyi ket nem, de a mér leg ta lán az idők vé -

ge ze té ig in ga doz ni fog. Gyurgyák Já nos vál lal ko zá sá nak
je len tő sé gét az ad ja, hogy a meg is me rés meg szál lott vá -
gyát kö ve ti, és amen  nyi re tud ja, vis  sza tart ja ma gát a pre -
kon cep ci ók tól és íté let ho za tal tól, ezért a tör té ne lem ne ves
po li ti ku sai, tör té né szei, köz írói esz mé i nek, po li ti kai irá -
nyult sá gá nak, prog ram já nak, tár sa dal mi el ve i nek a fel tér -
ké pe zé sét csak nem tor zí tás men te sen vég zi el. Ha tal mas
mű, lé leg zet el ál lí tó an nagy anyag, amely ugyan a szer ző
vál la lá sa sze rint csak a nem zet mi ben lé té re, sors mo tí vu -
ma i ra, a ve lünk élő kö zös sé gek kel szem ben kö ve ten dő
nor mák meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó írá so kat, meg nyi lat -
ko zá so kat te kin ti át, de mint hogy a ma gyar tör té ne lem sa -
já tos sá ga (fő leg az utób bi két év szá za dé), hogy min den
tör té nel mi moz gás a nem zet té-ala ku lás kész te té sé ből
majd a nem zet meg erő sí té sé nek, ké sőbb meg men té sé nek
szük sé ges sé gé ből in dult ki, ez az esz me tör té ne ti raj zo lat
tel jes tör té nel mi fo lya mat áb rá zo lás is egyút tal. S a szö ge -
sen el len té tes po li ti kai kon cep ci ók egy mást kö vet ve-előz -
ve, a té ve dés nek bi zo nyult cél ki tű zé sek és a be iga zo ló dott
ag gá lyok az egyes tör té nel mi sze rep lők drá mai koc ká za -
ta i ra vi lá gí ta nak rá. A min den ko ri je len csap dá já ra. Az el -
vek, ame lyek cső lá tó vá te szik a leg oko sabb em bert is. A
lap pan gó in du la tok, mint szem el len zők. Az egyik fa na tiz -
mu sát a má si kén ke resz tül is mer jük fel. Az egyik iga zát a
má sik el len ke ző iga za sem dön ti meg. S az esz mék üt kö -
ze té be ter mé sze te sen az ol va só is óha tat la nul be le ke ve re -
dik: vi tá ba száll a be tű vel, s oly kor azt is en ge di, hogy a
be tű győz zön. A ma gyar nem zet esz me an  nyi vi hart ka vart
és élt meg két év szá zad alatt, s meg osz tott ság for rá sa a
mai köz élet ben is, hogy csak is olyan tör té nész ad ha tott ér -
vé nyes ös  sze fog la ló le írást ró la, aki el tö kélt ka to ná ja a
tár gyi la gos ság nak, aki a for rás szö ve ge ket az adott kor -
szak kon tex tu sá ban ér tel me zi, s ami kor ide o ló gi á kat is -
mer tet, azo kat az ér vé nye sí tés gya kor la ti esé lye i vel szem -
be sí ti, és nem sa ját ide o ló gi á já val. Ezért Gyurgyák Já nos
köny ve nem csak a tör té nel münk ge rin cét ké pe ző té má ja
mi att lett je len tős ese mé nye szel le mi éle tünk nek, ha nem
az e té má ban szin te előz mény te len szem lé le te mi att is. A
tör té net tu do mány dol ga lesz, hogy szak mai ér té ke lé sét
mél tó kép pen el vé gez ze – én csu pán nem tu dom meg áll ni
szó nél kül, hogy el ol vas tam. Az aláb bi jegy ze tek azért ké -
szül tek, mert en gem is, ahogy so kun kat, rég óta kí sér te nek
a ma gyar nem ze ti múlt szek rény ből ki zu ha nó csont vá zai,
és tör té né szi szin té zi se al kal mat adott ar ra, hogy pon to -
sabb for má ba önt sem sej té se i met és kér dé se i met. 

A „Mi a ma gyar?” kér dés min dig töb be ket fog lal koz ta -
tott, mint a „Ki a ma gyar?” – va gyis az et ni kai meg kü lön -
böz te tés szin te csak a faj vé dők gond ja volt. A pol gá ri nem -
zet esz me XIX. szá za di fel me rü lé se óta kul tu rá lis és lel ki
kö zös ség ként ha tá roz ták meg a nem ze tet mind azok, akik a
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nem ze ti ös  sze tar to zás tu da to sí tá sá ra tö re ked tek, bár ha kü -
lön bö ző po li ti kai kon cep ci ók je gyé ben kép zel ték el az ál -
la mi be ren dez ke dést, a jog rend szert. A li be rá lis na ci o na liz -
must, to váb bá Eöt vös nek és De ák nak a ma gyar po li ti kai
nem zet ről va ló fel fo gá sát, va la mint a Te le ki–Kos suth fé le
ma gyar nem zet ál la mi el kép ze lést jól át te kint he tő en so ra -
koz tat ja fel a könyv. Az ös  sze ve tés rá vi lá gít, hogy bár -
men  nyi re kü lön böz tek is egy más tól, egy do log ban tel jes
volt az egyezés: a ma gyar nem zet egy részt az oszt rák ural -
ko dó ház hoz, más részt a ve le élő nem ze ti sé gek hez va ló vi -
szony ban nye ri el azo nos sá gát, ez a ket tős fe szült ség ha tá -
roz za meg ön ké pét. Ket tős ag go da lom, ket tős fél ni va ló
szo rí tá sá ban foly ta tó dik te hát a ma gyar nem zet lét re jöt te a
re form kor ban – ahogy elő ző szá za dok ban is „két po gány
közt” lát ta sor sát a ma gyar. S ha a szul tán és a Habs bur gok
kö zöt ti „napipolitikai” vá lasz tás kény sze re meg osz tó volt,
ugyan úgy a rend re elő a dó dó vá lasz tá si kény szer hely zet
foly to nos aka dá lya lett az egy sé ges nem zet po li ti kai prog -
ramnak a XIX. szá zad ban is. De ak kor még, Tri a no nig,
lé te zett egy kon szen zus-mi ni mum: sen ki, a pol gá ri ra di ká -
li sok cso port ja, a bal ol dal sem kér dő je lez te meg Ma gyar -
or szág te rü le ti in teg ri tá sát. Aki új Ma gyar or szá got akart,
az is a tör té nel mi ha tá rok kö zött akar ta. Utó lag ta lán le het
el mé lkedni ar ról, hogy job ban is jár hat tunk vol na a tör té -
nel mi al ku fo lya ma tok ban, ha a ha tá rok meg tar tá sa nem
rög ző dik ta bu ként a ma gyar po li ti ká ban, de tel je sen ab -
szurd vol na el vár ni a leg táv la to sabb po li ti kus tól is, hogy
egy ilyen ta but meg sért sen, s ab szurd vol na el vár ni a ma -
gya rok tól, hogy ön cson kí tás ra vágy ja nak. 

Az egyet len ügy te hát, ami ben nem volt meg osz tott a
ma gyar ság, tra gi ku san vesz tes ügy volt. Tö röm a fe jem,
hogy va ló ban va la mi népka rak te ro ló gi ai vég zet kö vet -
kez mé nye vol na a vi szály, a pár tos ko dás a ma gya rok kö -
zött, ahogy min den egyes ön jel lem zé sünk el ső he lyen
em lí ti hi bá ink kö zött? Alig ha. Az egye te mes tör té ne lem
lap ja in a né pek kö zöt ti hó dí tó had já rat ok nál szá mo sab -
bak a trón kö ve te lők kö zöt ti, val lás fe le ke ze tek kö zöt ti
test vér há bo rúk, az éh ség lá za dá sok, s a lá za dá so kat kö ve -
tő, „rend csi ná ló” nép ir tás. A ma gyar sá got a tör té nel mi
for du la tok mind egy re vá lasz tá si hely zet be kényszerítet-
ték. Ki a ke resz tény ség fel vé tel ének hí ve, ki nem. Ki a
tö rök kel va ló egyez ke dés hí ve, ki nem. Ki füg get len Ma -
gyar or szá got akar, ki a du a liz mus vé dő bur ká ra spe ku lál a
pán szláv iz mus sal szem ben. De a do log ter mé sze te sen
en nél sok kal bo nyo lul tabb. A vá la szok ezer nyi vál to za ta
me rül fel, s újabb ezer nyi ár nya lat. 

A vá lasz tá sok kény sze rén felül a köz vé le mény ele mi
fo kú egy sé gé nek ki ala ku lá sa el len hat az ál ta lá nos bi zal -
mat lan ság. Az alatt va lók több sé ge nem bí zik az ide gen ud -
var ban, a köz ne mes nem bí zik az ide gen arisz tok rá ci á ban,
az úr a job bá gyá ban, a job bágy az urá ban. (A pat ri ar chá lis

vi szo nyok nyo mai et ni ka i lag érin tet len or szá gok ban in -
kább meg ma rad tak, mint a tö rök kor ban há bo rús szín tér ré
vált, több ször fel dúlt, be te le pí té sek kel élet ben tar tott Ma -
gyar or szá gon.) A nem ze ti sé gi po li ti kus nem bí zik a ma -
gyar po li ti kai osz tály ban, s vi szont. (Ez a ki sebb ség és a
több ség kap cso la tá ban nyil ván má sutt is je len van, csak -
hogy ná lunk a ki sebb sé gek al kot ják több sé get, na gyobb a
gond.) A bi zony ta lan ság és a bi zal mat lan ság sú lyo san
meg ter he li a ma gyar tár sa dal mat több év szá za da, hi szen az
élet ele mi fel tét elei kö zül kell nél kü löz nie két igen fon to -
sat. Per sze van nak né pek, ame lyek még ele mibb fel té te le -
ket nél kü löz nek, ter mő föld, víz, ele gen dő nap sü tés hí ján,
mo csár ban vagy si va tag ban él nek – de ma gas ra sró folt ön -
tu dat tal. Úgy lát szik, ön tu dat dol gá ban az élet tár gyi fel tét -
ele i nek hi á nya ke vés bé szá mít, mint a lel ki fel té te le ké. A
ma gyar ön tu dat óha tat la nul ma gá ban fog lal ja, hogy 1. jö -
ve vé nyek va gyunk Eu ró pá ban, nyu gat ról rossz szem mel
néz nek ránk; 2. az or szág füg get len sé ge még a vi rág zó
kor szak ok ban is ké tes volt (Má tyás ki rály a me sék be köl -
tö zött vég ér vé nye sen), ám tör té nel münk meg ha tá ro zó,
Moh ács utá ni ré szét egye ne sen ide gen ura lom alatt töl töt -
tük, aka rat, szán dék csak kor lá tok közt volt ér vé nye sít he tő
a hi e rar chia csú csán is, a tár sa da lom al ján több nyi re meg
se fo gal ma zód ha tott; 3. meg le he tő sen so kan né zik be lül ről
is rossz szem mel, ha gaz da ként vi sel ke dünk ha zánk ban,
mond ván, hogy a gaz da ság hoz épp úgy nem ér tünk, mint
a fi lo zó fi á hoz, s csak ha tal mas kod ni aka runk, mert ah hoz
az egy hez vi szont jól ér tünk.

Cso da-e, ha ez a ki sebb ren dű sé gi komp le xus ba haj -
szolt ma gyar ság-tu dat oly szí ve sen ka pasz ko dik meg 1.
az ön saj ná lat ban; 2. meg ala po zat lan mí to szok ban, har -
sány ki va gyi ság ban; 3. min den ide gen su nyi le be csü lé -
sé ben és utá la tá ban? – Nem, va ló ban nem cso da, de et -
től még nem lesz bo csá na tos szép ség hi ba a tor zu lás ból,
s min den ki, aki a ma gyar nem ze tért ag gó dott,
Gyurgyák köny vé nek majd mind egyik sze rep lő je eze -
ket a tu laj don sá go kat kár hoz tat ta leg in kább a ma gya -
rok ban. Szo mo rú, fur csa je len ség, hogy bár a párt ál la mi
dik ta tú ra év ti ze dei alatt a ma gyar ság tu dat te te me sen
meg gyen gült, a nem ze ti „pszi chó zis” fen tebb em lí tett
tü ne tei meg ma rad tak azok ban a tö me gek ben is, ame -
lyek kö zöm bö sek a nem ze ti mi vol tuk iránt.  

A rend szer vál to zás a nem ze ti ön kép szem pont já ból
nem ho zott vál to zást. Megint meg kel lett fe lel ni, „föl
kel lett nő ni” a Nyu gat igé nye i hez; megint at tól füg gött
sor sunk jobb ra for du lá sa, hogy jön-e on nan az or szág ba
elég tő ke, si ke re sen tud juk-e áru ba bo csá ta ni az or szá -
got, elég buz gón ad juk-e fel a füg get len ség igé nyét;
megint pol gár tár sa ink, országlakótársaink he ves sér tő -
dött sé gét vál tot ta ki fél sze gen meg mu tat ko zó szán dé -
kunk az or szág bir tok ba vé te lé re.    
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Pe dig az úr hat nám ság bi zo nyo san ki ve szett a ma gyar -
ság ból, ami kor a tör té nel mi fel ső- és kö zép osz tály a negy -
ve nes-öt ve nes évek ben fel mor zso ló dott. Hogy a fel ső osz -
tá lyo kat erő sen jel le mez te, a Gyurgyák ál tal is mer te tett faj -
el mé le ti szer zők is ta nú sít ják, ami kor odá ig men tek el,
hogy a pa rasz ti osz tály szláv szár ma zá sá val szem ben az ő
tu rá ni szár ma zá su kat ál la pít sák meg. Ne kem a ma gyar úr -
hat nám ság ra néz ve re ve lá ló ol vas má nyom volt né hány éve
Cioran egyik le vél-es  szé je: „A ma gya rok kö zel ről is me rik
a zsar nok sá got, pá rat lan hoz zá ér tés sel gya ko rol ták: a haj -
da ni mo nar chia ki sebb sé gei
mind meg idéz he tők tanúnak…
Két ség kí vül egy re ke vés bé gyű -
lö löm haj da ni ura in kat. Ha jól
meg gon do lom, még tün dök lé -
sük ide jén is min dig egye dül
vol tak Eu ró pa kö ze pén, el kü lö -
nül ve büsz ke sé gük ben és bá na -
tuk ban, nem igen ha son lít va a
töb bi nemzetre… át hat va egy
mély, egy szer smind te át rá lis el -
bi za ko dott ság gal, mely in kább
tra gi kus, mint ro man ti kus vo ná -
sok kal ru ház za fel őket, nem le -
het tek hűt le nek ah hoz a kül de -
tés hez, mely a mo dern vi lág ban
ju tott ne kik: vis  sza he lyez ték jo -
ga i ba a so vi niz must, ele gen dő
pom pát és vég ze tet vivén be le,
hogy még a ki áb rán dult szem lé -
lő is meg ka pó nak lássa…” – És
most rá la po zok Gyurgyák
köny vé ben egy fény kép re: egy
öreg pa raszt (vagy pász tor?), két kis var koc  csal ki ug ró já -
rom csont ja mel lett, el nyűtt, egy ügyű, ré vült arc, kön  nyen
le het, hogy vak. 1910. Ez zel a kép pel kez dő dik a né pi ek
nem zet fo gal má ról szó ló fe je zet. Az elő ző la po kon garden
partyról volt fény kép Hor thyval, nagy pol gá ri es kü vő ről,
így hát nem sok ma gya rá zat ra szo rul a né pi ek prog ram ja a
ma gyar pa raszt ság nem zet be eme lé sé ről. A ko ráb bi fe je ze -
tek ben a Mo nar chia be li ma gyar po li ti kai élet egy-egy rep -
re zen ta tív pil la na ta a fo tó kon, gra fi ká kon. Gaz da gon zsi nó -
ro zott dísz ma gyar ok, csá kók – mint ha Cioran sza va it akar -
nák iga zol ni. Ma gyar szup re má cia? A nem ze ti sé gek fö lött?
Akik től félt a ma gyar po li ti kai elit, s akik nek adott is,
amen  nyit ad ha tott – per sze ke ve seb bet, mint amen  nyit kér -
tek, s mint amit ta ná csos lett vol na ad nia? A ma gyar pá ri á -
nak an  nyit se adott. Csak ak kor akart ad ni – s ak kor is azért,
mert kap ni sze re tett vol na tő le: a fo gyó nem ze ti erő után -
pót lá sát –, ami kor már ké ső volt. A ma gyar nem zet tu dat
drá ma i sá gát a nem zet ha lál ár nyé ká ban tett vá lasz tá sok

kény sze re, a kül ső-bel ső tá ma dott ság ta pasz ta la ta okoz za,
de ott van e tu dat mé lyén a bűn is. Ez a nem zet hagy ta sor -
vad ni és el pusz tul ni ősei né pét, s rá adá sul szé gyell te, le ta -
gad ta a vi lág előtt. A né pi moz ga lom el ér te – ál la pít ja meg
Gyurgyák –, hogy „a pa raszt ság fel ke rült a nem zet tér ké pé -
re”. Egy ad dig mel lő zött tár sa dal mi osz tály fel ka ro lá sá nál
azon ban na gyobb volt e prog ram je len tő sé ge, hi szen a
nem zet leg fon to sabb sors prob lé má já ra ke re sett meg ol dást:
a las sú agó nia fel tar tóz ta tá sá ra. Hogy er re a táv la to san gon -
dol ko dó el mék ak kor már kü lö nö sen ügyel tek, ta nú sít ja,

hogy Szekfű az al só nép osz tá -
lyok eman ci pá ci ó ját az ő ol da -
luk ról is át gon dol ja: szá mol a
ben nük élő sé rel mek kel, ame -
lyek a nem zet ből va ló ki re kesz -
tett ség re a nem zet től va ló ide -
gen ke dést hív ják elő. Úgy lát ja,
hogy a plebsz nek le kell mon da -
nia sé rel me i ről, és ma gá é nak
kell érez ni a nem ze ti (s ben ne a
ne me si, fő ne me si) múl tat, bár ha
elő dei kár val lott jai vol tak is e
tör té ne lem nek: ez a fel té te le a
nem zet tel va ló azo no su lás nak. 

Meg tör tént-e ez? Ha az An -
tall Jó zse fet gyű lö lő, a ket tős ál -
lam pol gár ság ügyét el buk ta tó
tö me gek re gon do lok, csak nem -
mel vá la szol ha tok. Ho lott a XX.
szá zad má so dik fe lé nek nagy
tár sa dal mi moz gá sa so rán a nép
nem zet be va ló in teg rá ló dá sa
tár sa dal mi lag vég be ment. De

lel ki leg, szel le mi leg nem. Mi ért is azo no sul na a kis sze rű
ügyes ke dés ön elé gült ség ét meg élő, egy sze rű ma gyar ál -
lam pol gár egy tör té ne lem mel, amelynek so rán szin te
min den el ve szett, el bu kott? Mi örö met ta lál hat na ma gyar -
sá gá ban, ha ez sö tét bű nök gya nú já ba ke ve ri, s bár mely
ég táj fe lé néz, csak gyű lö let tel vagy le né zés sel ta lál ko zik
mi at ta? Ha mást és más ként ta nult vol na mind er ről az is -
ko lá ban, ak kor is el tol ná ma gá tól az egé szet, de hát ott se
ta nult mást. Így hát bár mi lyen fur csa, de egy már fél  év -
szá za da holt tár sa dal mi elit ne ga tív meg íté lé se be fo lyá -
sol ja a mai nem ze ti tu da tot is, s a ma gyar ság irán ti el len -
szen vet az utód ál lam ok ban és nyu ga ton.

E tény szem pont já ból meg fon to lan dó Gyurgyák Já nos
elem zé se a né pi ek múlt szem lé le té ről. Mi köz ben Bibónak,
Sza bó Zol tán nak vagy Er dei Fe renc nek a tör té nel mi ural -
ko dó osz tá lyok ról szó ló kri ti ká ja me gáll ja a he lyét az ob -
jek tív vizs gá ló dás so rán is, egy faj ta pub li cisz ti kus tör té ne -
lem szem lé let ben éri tet ten Dar vas Jó zse fet és Féja Gé zát.
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A tör té nel mi kö zép osz tály ról, a kis- és a nagy pol gár ság ról
som más és kli sé sze rű íté le te ket mond tak, a ma gyar tör té -
nel met egy ön te tű fe ke té re fes tet ték – per sze nem csak ők.
Ez a tör té ne lem szem lé let a né pi tra dí ci ók hoz kö tő dő ér tel -
mi ség ben erős nyo mot ha gyott. Te hát ko ránt sem a li be rá -
lis ol dal ról ér ke ző fö lé nyes ke dés és le do ron go lás okol ha tó
ki zá ró lag a nem zet tu dat mai krí zi sé ért, ha nem a tör té nel -
münk kel va ló bé két len ség is, az ob jek tív és szín vo na las
tör té ne lem is me ret hi á nya, amely – hi á ba vált hi tel te len né
a mar xis ta tör té net írás – a né pi moz ga lom továbbélő tra dí -
ci ói kö zött is meg bújt, s ma gam is most éb red tem rá, mi -
lyen ve szélyt hor doz.

Egy má sik szte re o tí pia sem ve szély te len. Féja Gé za
úgy jel lem zi a re form nem ze dé ket, hogy „egy szer re tu dott
ma gyar és eu ró pai len ni”. Ma is abszolút pozitív
jellemzésnek számít ez. Nyil ván va ló, hogy a be szé lő Eu -
ró pa em le ge té sé vel a ma gyar prog res  szió szük ség sze rű
irá nyát is me ri el. Ám eb be a for mu lá ba az is be le ér te tő -
dik, hogy aki csak ma gyar, az nem eu ró pai. Úgy ezer év -
vel ez előtt ez bi zony igaz volt. De a XX–XXI. szá zad ban?
Még ha igaz is, hogy ma gyar ság tu da tunk ba – ez út tal ezt a
fo gal mat il lik hasz nál nom, hi szen az et ni kai szár ma zás
csak al fe je ze te a nem zet esz mé nek – má ig be szű rő dik az
ázsi ai ős múlt kö dös em lék ké pe. Ka rá csony Sán dor azt ír -
ta, hogy a ma gyar ság ázsi ai mó don meg élt Eu ró pa –
ámbár ez in kább túl ex po nált, köl tői fo gal ma zá sa az ere -
det tu dat nak, semmint tapasztalat. De még ha így vol na is:
nem tesz min ket ke vés bé eu ró pa i ak ká, mint amen  nyi re
eu ró pa i ak a gót mí to szok ra re zo ná ló né me tek, vagy a kel -
ta ősök nyo mát tisz te lő skó tok. Egyéb ként ki tud ja, hogy
kö dös em lé ke ink az „ázsi ai hor dá ról” va jon a kro mo szó -
mák rej té lyes su gal ma zá sai-e, vagy csak a tör té ne lem -
köny veké, le gen dá riumoké? Ta lán csak Bo tond Bi zánc
ka pu ját be tö rő bu zo gá nyá nak to po sza tar tot ta fenn ben -
nünk kü lö nös sé günk, ide gen sé günk és ez zel együtt vi téz -
sé günk hi tét. Mint ha nem vol na elég di cső ség, hogy a
Kár pát-me den cé ben (Eu ró pá ban) túl tud tunk él ni ezer
évet. Nem vol na elég eu ró pai kul tú ránk, amel  lyel vi szont
még nem si ke rült be tör nünk Dé vény nél, avagy „Bi zánc”
ka pu ján – és mi ta ga dás, ezért még is csak jól esik ar ra gon -
dol ni, hogy bu zo gán  nyal va la ha si ke rült.

No de ki nek si ke rült? Bo tond nak, nem ne künk. Nagy
kí sér tő a mí tosz! A vak hit, hogy azok va gyunk, akik nek
his  szük ma gun kat. (Eset leg azok, akik nek má sok hisz nek
min ket.) Rá ko si Vik tor, aki a ma gyar nem zet vé del mé ben
szállt szem be a faj tá ját os to ro zó Ady val, és gyö nyö rű ide ál -
ké pet al ko tott ró la pa te ti kus cik ke i ben, 1919 ja nu ár já ban,
ami kor a cseh csa pa tok át kel tek az Ipo lyon s a ro mán csa -
pa tok el fog lal ták Bánffyhunyadot – idé zi fel Gyurgyák –,
kény te len volt le ír ni kö vet ke ző so ro kat: „És a nem zet, mely
meg moz dul na, nincs sehol… a nem zet, mely bát ran ki mon -

da ná, hogy im már elég volt eb ből, nincs se hol. Itt nem zet
he lyett csak egy más ra fél té ke nyen san dí tó pár tok van nak.”
Is me rős hely zet pat ri ó ta ma gyar ér tel mi sé gi ek szá má ra:
hány ide kí ván ko zó év szám, hány te he tet le nül el szen ve dett
ku darc! Ma hol van a nem zet, amely meg moz dul na? Pe dig
ma gá ba fog lal ja im már a né pet is, és a ré gi he lyé be új kö -
zép osz tály lé pett. Egy ré sze a né pi káderekből „kupálódott
ki”, más ré sze a ré gi „úri” csa lá dok ból ér tel mi sé gi pá lyá -
kon szi vár gott vis  sza a tár sa da lom fel ső szint jé re és a gaz -
da ság ba. Je len tős szám ban „el ső ge ne rá ci ó sok kal” egé szült
ki az ér tel mi ség. Csak hogy a kö zép osz tály az el múlt húsz
év ben sa ját meg ka pasz ko dá sá val volt el fog lal va, nem vál -
ha tott meg ha tá ro zó tár sa dal mi tényezővé a ha tal mas tő ke -
erő vel és a po pu lá ci ót tel jes egé szé ben be fo lyá sa alatt tar tó
tö meg-mé di u mok kal szem ben. A nép pe dig, lát va, hogy
szá má ra az új vi lág ban sincs já ték tér, tom pa kö zöny be
sül  lyedt, és al pá ri mó don kor rum pál ha tó.

Gyurgyák köny ve is a mai, to vább rom lott ál la pot fe -
lé konk lu dál. A kü lö nö sen csüg gesz tő fe je zet (Szo ci a -
lis ta és kom mu nis ta nem zet kon cep ci ók) után az Epi ló -
gus dek la rál ja is bo rú lá tá sát a könyv cí mé vé emelt idé -
zet tel. A ke ser ves kér dés mel lett azonban ma gá ban hor -
doz za a vi gaszt is. Ugyan is a nem zet esz me kü lön fé le
vál to za tai, ame lyek sor ra fel tá rul nak e könyv ben, mind-
mind a nem zet ér de két leg in kább szol gá ló tár sa dal mi és
po li ti kai meg ol dá sok ra irá nyul nak. Elő for dul nak köd -
evő és rög esz més szer zők is, ár tal mas ide o ló gi ák rep re -
zen tán sai, de sok kal több a ki vá ló el me, akik olyan sze -
re pet visz nek e mo nog rá fi á ban, mint ha egy re gény fő -
alak jai vol ná nak. 

Gyurgyák fe gyel me zett tár gyi la gos ság gal is mer te ti az
egyes gon do lat rend sze re ket, de rész re haj ló nak mu tat ko -
zik a ki emel ke dő szel le mi és er köl csi mi nő ség iránt. Ti sza
Ist ván vagy pél dá ul Jászi Osz kár gon do lat rend sze rét ki -
éle sí tett fi gye lem mel kö ve ti. A sze mé lyi ség drá má já ra is
sze me van: „nem le het va la ki egy szer re si ke res po li ti kus
és kri ti kus ér tel mi sé gi” – ír ja Jásziról (e meg ér tést fel te he -
tő en sa ját pá lyá já nak ta pasz ta la ta is elő se gí tet te). A leg na -
gyobb tér Szekfű gon do la ta i nak jut. Mi köz ben Gyurgyák
hó dol az író ként is ki vá ló nagy tör té nész előtt, kel lő tá vol -
ság tar tás sal is mer te ti  út ját a kon zer va tív esz me rend szer -
től a tár sa dal mi re form gon do la to kig, és pon tos ké pet ad
Szekfű 1945 utá ni sze rep vál la lá sá ról, ma gya rá za tot ke -
res ve, de nem men te get ve a kom mu nis ta ha ta lom mal va -
ló együtt mű kö dé sét. Még is Szekfű „időt le ní tett nem zet fo -
gal ma”, „nem ze ti lá tó szö ge” (Szűcs Je nő) vol ta kép pen az
egész köny vön át vo nul. Jel lem ző Gyurgyák mi nő ség-tisz -
te le té re, hogy Szekfű leg kri ti ku sabb el len fe le, Né meth
Lász ló is ki emelt he lyet kap eb ben az esz me tör té net ben.
(Sok kal ért he tőbb, hogy Bibó Ist ván, aki jó né hány kér -

29

láthatármájus



dés ben szin tén szem be for dult Szekfű né ze te i vel, a könyv
egyik „fő alak ja” lett, hi szen Bibó tár sa dal mi és ál lam szer -
ve zé si gon do la tai ala poz ták meg Gyurgyák nem ze dé ké -
nek szem lé le tét.) Rá adá sul Gyurgyák Né meth Lász ló nak
a ma gyar zsi dó ság ra vo nat ko zó té zi se it elem zi vé gig, te -
hát a leg for róbb kér dés hez nyúl, el fo gu lat la nul, az egész
gon do lat rend szer rel szá mot vet ve. De szá mol va a rossz
pil la nat tal is, amely ben a nem an ti sze mi ta gon do la tok má -
sok an ti sze mi ta ér zel me i nek ad hat tak tá pot. A könyv ki -
emelt sze rep lői kö zött idő rend ben az utol só Szűcs Je nő,
aki csak ter vez te, de nem ír ta meg a ma gyar nem zet esz me
tör té ne tét. „Túl akart emel ked ni a ká ros meg osz tott sá -
gon”, amely szin te kez de tek től ki mu tat ha tó a nem zet tör -
té nel mé ben – Gyurgyák is ezen a nyo mon jár.  

Az egyes esz me rend sze rek in terp re tá lá sá nak tár gyi la -
gos sá ga és köl csö nös kon tex tus ba ál lí tá sa – el is me rő en
szól tam már ró la – min den kép pen a „fe lül emel ke dés” igé -
nyé nek kö szön he tő. A szá má ra gya nít ha tó an el len szen ves
né ze te ket Gyurgyák hig gad tan, tárgy sze rű en is mer te ti,
elég ke vés szer ző – csak egyik-má sik faj vé dő – vált ja ki
be lő le a szar kaz must, a pa ro di zá ló ked vet. Épp ezért fel
kel lett fi gyel nem ar ra, hogy Ady nak a zsi dó ság hoz va ló vi -
szo nyát tár gyal va ra di ká lis, som más vé le ményt fejt ki,
mel lőz min den ada tot, amely Ady ma gyar ság-kri ti ká ját,
ba rá ti von zal ma it ár nyal ná. Ugyan ezt az egy ol da lú sá got,
az ár nya lás szin te in ge rült el há rí tá sát érez tem Te le ki Pál
be mu ta tá sá nál, akit ki zá ró lag az an ti sze mi tiz mus har cos
alak ja ként szerepeltet a hú szas évek re te kint ve csak úgy,
mint a má so dik vi lág há bo rú kez de té re. Pusz tán a zsi dó tör -
vé nyek in dok lá sá ul el mon dott par la men ti be széd jel lem zi
Te le ki Pál tör té nel mi sze re pét e könyv ben. S va la me lyest
a po li ti kai köz hely nyo má sá nak tett en ged mény le het az is,
hogy a ma gyar kö zép osz tály né met el le nes ré szé nek negy -
ve nes évek be li el len ál ló te vé keny sé ge fel sem me rül az ál -
ta lá nos el ma rasz ta ló íté let ki mon dá sa kor.

A nem ze ti egy ség kí vá nal ma több szer ző nél em lí tés re
ke rül, s mind an  nyi szor érez he tő  Gyurgyák egyet ér té se,
amely ről az Epi ló gusban hi tet is tesz. Vi tat ha tat lan, hogy
si ke re sebb le het egy egy sé ges kö zös ség, mint egy szét hú -
zó, de még sem mind egy, hogy mi ben egy sé ges az a kö -
zös ség, s ho gyan jön lét re az egy ség, ki mi ről mond le ér -
te. Gyurgyák Já nos a köny ve ele jén azt ír ta: „A prob lé mát
az el múlt év szá zad ma gyar tör té ne té ben, va la mint a rend -
szer vál to zás utá ni évek ben nem ez a sok szí nű ség, ha nem
a mi ni má lis egyet ér tés és kon szen zus hi á nya, va la mint az
egy más sal – szin tén ter mé sze tes mó don – ve tél ke dő po li -
ti kai-ér tel mi sé gi cso por tok ki zá ró la gos ság ra tö rek vé se, a
ve lük egyet nem ér tők in tel lek tu á lis és er köl csi meg sem -
mi sí té sé re és a nem zet ből va ló ki re kesz té sé re tett kí sér le -
tei … okoz ták.” – Ez zel a gon do lat tal ér tek egyet, ezt tar -

tom meg fon to lan dó nak, s nem az Epi ló gus drá mai meg ál -
la pí tá sát, amely sze rint a Fi desz kon zer va tív for du la ta a
kilencvenes évek ben „a nem ze ti egy ség szem pont já ból
ka taszt ro fá lis kö vet kez mén  nyel járt”. Ab szurd fel té te le -
zés, hogy ar ti ku lált nem ze ti li be rá lis kon zer va tív po li ti kai
erő nél kül nem ze ti egy ség jött vol na lét re, bár nyil ván va -
ló an szá mo san lel ke sed né nek az úgy ne ve zett jobb ol dal
nyom ta lan el tün te té sé ért. Volt már ilyen, csak hogy azt
nem nem ze ti egy ség nek ne vez ték, ha nem in ter na ci o na liz -
mus nak. Gyurgyák Já nos alig ha ilyen jö vőt szán ne künk.
Ő csak a pár tok túl haj tott ha tal mi har cá ra ha rag szik, ha jól
sej tem. Ma gam is osz tom aver zi ó ját a rö vid lá tó, kény -
szer pá lyás párt po li ti ká val szem ben – még sem tar tom úgy,
hogy pusz tán a párt harc ok so dor ták vég ve szély be, tet ték
„ez zé” ha zán kat. Nem úsz hat juk meg ilyen egy sze rű vá -
las  szal. Mert min de nek előtt az a kér dés, hogy jut hat ha ta -
lom hoz az a po li ti ku si gar ni tú ra, amely a kö zel múlt ban
lát vá nyo san meg bu kott, és sen ki sem bí zik ben ne, aki rá
sza vaz, az sem. Mi ért nem tud ta ezt a fo lya ma tot meg aka -
dá lyoz ni a nem zet, a vá lasz tók? És ezek re a kér dé sek re
épp Gyurgyák Já nos köny vé ben rej lik a vá lasz. A jo ga it,
le he tő sé ge it nem is me rő, el bi zony ta la ní tott ön tu da tú
nem zet apá ti á já ban, ami miatt nem me ri vagy nem tud ja
fe le lő sen ma gá é nak érez ni az or szá got, nem ra gad ja kéz -
be sa ját sor sá nak ala kí tá sát, át en ge di ezt bár ki nek, aki pil -
la nat nyi ala mizs ná val ke cseg te ti. Abban van a válasz,
hogy a kö zép osz tály be li és ér tel mi sé gi meg ve ti a tár sa da -
lom al ján ve ge tá ló „bun kót”, az meg őt, ezért még ér de -
kei el le né ben is ké pes sza vaz ni, ha sza vaz ni megy egy ál -
ta lán. Ott van min den vá lasz a ma gyar nem zet esz me tör -
té ne té ben. Ér te ni ké ne be lő le. 

Egy tá vo li nyu ga ti or szág ban él ba rát nőm. Hi va ta los
tol mács, hív ják bí ró ság ra, rend őr ség re, kór ház ba, ha ar -
ra já ró ma gya rok ke rül nek baj ba. A mi nap egy el me osz -
tály ra hív ták, aho vá be szál lí tot tak egy ma gyar dok-
toranduszt. Kor rek tül tol má csolt az or vos és a be teg kö -
zött, de egy re job ban za var ta, hogy az or vos min den tu -
dó bó lo ga tá sok kö ze pet te jegy ze te li a fiú vá la sza it. A
barátnőm nem áll hat ta meg, és szó vá tet te, hogy az
egyes kul tú rák na gyon kü lön bö ző vé te szik az em be re -
ket, s sze rin te a fiú vá la szai egy ma gyar em ber től nem
olyan fur csák. A kór ház ter mé sze te sen be je len tést tett a
tol mács-iro dá nál, hogy túl lép te a ha tás kör ét, s oda töb -
bé nem kül dik ki tol má csol ni. 

Hogy be teg-e a fiú vagy sem? Nem tu dom. A vá la sza -
i ról se so kat tud ha tok, ba rát nő met kö ti a szak mai ti la lom.
Pe dig ta lán ki de rül ne be lő lük, hogy mi lyen a ma gyar em -
ber, mi a ma gyar. Tu laj don kép pen ezért kezd tem ol vas ni
a ma gyar nem zet esz me tör té ne tét. Hogy el tud jam kép -
zel ni a fiú vá la sza it.
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