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Dénes Iván Zoltán: Európai
mintakövetés – nemzeti
öncélúság. Értékvilág és
identitáskeresés a 19–20.
századi Magyarországon

Dénes Iván Zoltán könyve a nemzeti ha-
gyomány, az egyetemes korszerûség és az
identitáskeresés – új és legújabb kori törté-
nelmünk alakulását messzemenõen meg-
határozó – viszonyát vizsgálja az önazonos-
ság és önrendelkezés közötti kapcsolat
középpontba állításával.

A monográfia megírása során alkalma-
zott fogalomrendszer, az elemzésekben
érvényesített filozófiai megközelítések
történeti, eszmei és eszmetörténeti tisztá-
zását illetve megalapozását tartalmazó
Hagyomány, korszerûség, identitáskeresés
címû I. részt követõen a reformkori magyar
liberálisok és konzervatívok szellemi hori-
zontjának és értékvilágának rekonstruk-
cióját, majd összehasonlítását adja a szerzõ.
A két egymásnak feszülõ korabeli moder-
nizációs stratégia világos meghatározására
a témakörben született teljes hazai szak-
irodalom és forrásanyag szuverén feldol-
gozásával, valamint a magyar politikai elit
gondolkodását meghatározó korabeli
egyetemes történeti minták felvázolásával
kerül sor.

Ehhez szervesen kapcsolódik a követ-
kezõ, a 20. századi Magyarország identitás-
keresõ törekvéseit rekonstruáló fejezet.
Ellentmondásos állítások sorát tartalmazó
történetírásunkban elõször nyújt átfogó és

érdemi elemzést a leghatásosabb 20.
századi magyar konzervatív történetíró, a
„konzervatív realista” Szekfû Gyula politi-
kusi alakváltozásairól. Az olvasót a napja-
inkig tartó, olykor heves és szenvedélyes
indulatokat gerjesztõ historiográfiai vitában
biztos kézzel eligazítva mutatja be a szekfûi
metamorfózisok mögött meghúzódó
szemlélet és magatartás konstans alapréte-
geit: a mindenkori nagyhatalmi adottsá-
gokhoz alkalmazkodó és az állami tekin-
télyt elismerõ-szolgáló konzervatív realiz-
mus alkotó elemeit.

További negatív közhelyeket és téves
beidegzõdéseket cáfol, illetve oszlat el Dé-
nes Iván Zoltán Németh László koncepció-
jának bemutatásával. Az író a kontraszelek-
ció értelmezésének megértését elõsegíten-
dõ, tisztázza Szabó Dezsõnek a nemzeti ön-
célúság romantikus talaján, mindenekelõtt
az idegen uralom – köznemesi és parasztro-
mantika ellentétpárja középpontba állításá-
val megszerkesztett, máig ható felfogásának
lényegét. Ezt követõen történetírásunkban
elõször mutatja ki Németh írásaiban Szekfû
Gyula és Szabó Dezsõ tételeinek sajátos öt-
vözõdését, s az azok meghaladására irá-
nyuló, az autonómia érvényesítésének
õszinte igényébõl táplálkozó törekvéseket.

A Németh László megértésére és meg-
értetésére irányuló korrekt tudósi magatar-
tás Dénes Iván Zoltán teljes könyvében
érvényesül, s annak egyik legfõbb értékét
képezi. Hõseit nem elítélni, nem meglec-
kéztetni vagy bölcsen kioktatni akarja, ha-
nem szakítva történetírásunk erõsen to-
vábbélõ negatív hagyományaival, gondol-
kodásuk és cselekedeteik összetett mozga-
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tórugóit kívánja példamutató empátiával
feltárni és bemutatni. Ennek érdekében
messzemenõ pontossággal rekonstruálja a
„mélymagyarok” elszigetelõdésére, a
„hígmagyarok” káros monopolhelyzetére,
s a „jöttmagyarok” elõtérbe kerülésére fel-
épített gondolatmenetet, amelynek alapján
Németh László eljutott az általa ábrázolt vá-
kuumhelyzetet kitöltõ zsidó és sváb asszi-
miláció, szerinte szellemi és erkölcsi kont-
raszelekciót elõidézõ, következményeinek
bírálatához, majd annak meghaladásaként
a „Sziget-Európa”, „Kert-Magyarország”,
osztálynélküli értelmiségi társadalom meg-
valósítását szorgalmazó kispolgári szocia-
lizmus jövõképének megalkotásához.

Csak sajnálni tudjuk, hogy a könyv vég-
sõ változatából kimaradt Erdei Ferenc
agrárurbanizációs víziójának, a paraszti
polgárosodás modelljének, mintegy a ma-
gyar szellemi közélet által (Szekfû, Szabó
és Németh mellett) kínált egyik alapvetõ
kibontakozási alternatívájának Dénes Iván
Zoltán más publikációjából ismert, s a vizs-
gált szellemi körkép összetettségét és el-
lentmondásosságát további speciális ma-
gyar motívumokkal színesítõ és gazdagító
képes bemutatása.

A könyv IV. része a korábban kifejtett
gondolatmenet folytatásaként az értékvilág
és az önazonosság viszonyát vizsgálja Bibó
István életmûvének középpontba állításá-
val a 20. századi Magyarországon. Dénes
Iván Zoltán történetírásunkban elõször mu-
tatta ki, hogy Szekfûvel és Németh Lászlóval
konfrontálódva Bibó a „közösségi misztika”
és a „népjellemtan” által kínált megközelí-
téssel a demokratikus politizálás követelmé-
nyét helyezte következetesen szembe úgy,
hogy a „nagymagyar-kismagyar” (szekfûi),
illetve „mélymagyar-hígmagyar-jöttmagyar”
(Németh László-i) ellentétpárok helyére a
„túlfeszített lényeglátók – hamis realisták”
dichotómiáját állította. Összességében pedig
a nemzeti jellegrõl folytatott vitát lezárva

fogalmazott meg érvényes demokratikus ja-
vaslatot a magyar politikai skizofrénia felol-
dására.

Nemzetközi összevetésben is figyelem-
reméltó az a Bibó István koncepcióját egye-
temes történeti közegben elhelyezõ két
összehasonlító elemzés, amely egyrészt
Hannach Arendt és Bíbó – alapvonásaik-
ban sokban egybeesõ – véleményét vázol-
ja fel a francia forradalomról, antiszemitiz-
musról és totalitarizmusról, másrészt Isaiah
Berlin és Bibó – sokban ütközõ – álláspont-
ját ragadja meg az egyéni szabadság és a
politikai szabadság viszonylatában.

Könyvében Dénes Iván Zoltán a 19-20.
századi magyar (és számos vonatkozásá-
ban az egyetemes) politikai közvéleményt
napjainkig folyamatosan foglalkoztató,
annak politikai magatartását és döntéseit
sokban meghatározó alapkérdéseket járja
körül. Elemzéseiben újra és újra visszatér
a vizsgált problémákhoz, más és más meg-
közelítésekben és konkrét összefüggések-
ben értelmezve azokat, s keresve a rájuk
vonatkoztatható, egyszerre magyar és
egyetemes érvényességû, megfogalmazó-
dásaik közegére reflektáló, egyben általá-
nosítható válaszokat.

Rendkívül izgalmas és tanulságos Bibó
István és Németh László 1956-ban született
írásainak összehasonlító elemzése, szemlé-
leti hasonlóságaik és elsõsorban a plurális
parlamenti demokrácia értelmezésében
megmutatkozó érdemi különbségeik ki-
mutatása, valamint a szabadságharc leveré-
sét követõ eltérõ magatartásuk leírása.
Mindezek során az olvasó megismerheti
Bibó semlegességre alapozott, a demokra-
tikus legitimitás elvének érvényesítését a
munkásdemokrácia szociális programjával
összekapcsoló programját.

Nem kevésbé újszerû Bibó István szel-
lemi végrendeletének megrajzolása a Tété-
nyi úti kórházban írott tanulmányvázlata
alapján. A halálára készülõ politikus-tudós
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ebben nem csupán a szabadság és demokrá-
cia elveire alapozott új, aktualitását napjainkig
megõrzõ társadalmi szerzõdés tartalmát
határozta meg, de rámutatott a liberális
demokrácia torzulásaira is. Megoldásként
pedig az emberi méltóság követelményét
legfõbb prioritásként középpontba állító, a
munkások tulajdonossá és önkormányzóvá
tételét szorgalmazó koncepciót vázolta fel.

Dénes Iván Zoltán könyve a korábban
megjelent tanulmányaira támaszkodik,
azokat azonban jelentõs mértékben átdol-
gozza, újjászerkeszti, szemléleti és stiláris
szinten alapvetõen megújítja. A kötet így
semmiképpen nem tekinthetõ korábban
megjelent tanulmányok egyszerû újraköz-
lésének, azaz, a szervesen megfogalmazott
monográfia követelményeinek minden
tekintetben megfelel.

A haza, a nemzet, a hagyományok, az
európaiság, a haladás és a korszerûség kér-
déseirõl lefolytatott 19-20. századi magyar-
országi nemzetkarakterológiai és önazo-
nosság-keresõ diszkurzus monografikus
igényû, tudományos bemutatásával a szerzõ
eddigi munkásságának szintetizáló össze-
foglalását adja, melyet a korábbi ismeretek
összegzésén túl elsõsorban az autonóm

útkeresés igénye hat át, határoz meg. Mun-
káját imponáló elméleti felkészültség, a
hazai és egyetemes szakirodalom alapos
ismerete, annak szuverén feldolgozása, for-
rásokra alapozott korrekciója és tovább-
gondolása, meghaladása jellemzi.

A feldolgozott téma érvényessége
messze túlmutat a szûken értelmezett
szaktudományos megközelítéseken. A
benne felvetett kérdések napi aktualitása
a globalizáció és az új, demokratikus
nemzeti-polgári közösség megteremtése
kettõs kihívásának szorításában, valamint
a legújabb fejlõdési rendellenességek tük-
rében újra jelentõsen felerõsödött az elmúlt
években. A könyv ennek megfelelõen ér-
deklõdésre tarthat számot (a különbözõ
szaktudományok mûvelõin túl) a napjaink
dilemmáit nemzeti örökségünk sorskérdé-
seinek megismerésével megérteni kívánó
igényes értelmiségi olvasóközönség vala-
mennyi rétegében. (Dénes Iván Zoltán:
Európai mintakövetés – nemzeti öncélú-
ság. Értékvilág és identitáskeresés a 19-20.
századi Magyarországon. Új Mandátum
Könyvkiadó, Budapest, 2001, 310 p.)

Erdõdy Gábor
történész

Kertész András:
Nyelvészet és tudományelmélet

Karcsú (mindössze 90 oldalas), de annál
jelentõsebb kötet jelent meg Kertész And-
rás, az ismert germanista nyelvész-akadé-
mikus tollából. Az igen tömör, feszes logi-
kai szerkezetû munka részint összefoglalja,
részint újakkal egészíti ki azokat az
eredményeket, amelyekre több mint tíz-
éves kutatómunkája nyomán jutott. Még-
pedig egy olyan területen, ami az elméleti
nyelvészet illetve a nyelvészet-elmélet
nemzetközi szakirodalmában is már hosz-
szabb ideje az érdeklõdés elõterében áll.

A Kertészt foglalkoztató és a könyvében
éles logikával és lenyûgözõ szakirodalmi
tájékozottsággal tárgyalt kérdéskör azon-
ban egyáltalán nem csak a nyelvészek ér-
deklõdésére tarthat számot, hanem volta-
képpen bármely szaktudóséra, és persze,
tudományfilozófuséra. Ez pedig a tárgytu-
domány és a metatudomány viszonyának
kérdése, a szaktudományok és a tudomány-
elmélet(ek), a tudományfilozófia kapcsola-
tának problémája. Leegyszerûsítve: az, hogy
vajon a metatudományos (tudományfilo-
zófiai) reflexió öncélú-e, ami nemhogy nem
segíti, de egyenesen akadályozza a szak-
tudós kutatómunkáját, mindennapi felada-
tainak megoldását azzal, hogy feleslegesen


