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A magyar állam életrajza. (Szekfű
Gyula
könyvének
második
kiadása.)
Az állam egy nemzet produktuma, tehát életrajzának megírása,
e feladat megoldásának helyessége,
a mű formabeli tökéletessége és
felépítésének
szilárdsága
attól
függ, hogy az író a nemzeti élet
alkotó tényezői közül ki tudta-e
választani azokat, amelyek az állam létét állandóan elhatározóan
befolyásolták.
Szekfű történetszemlélete ebben
a művében két összetevőből alakul
ki. Az egyik az ezeréves állam magyar volta. A magyar állam történeti élete folyamán mindig egy
nemzetnek, az önrendelkező
magyar nemzetnek terméke volt. A
magyar állam magyar jellege magyarázza meg az államfenntartó
energiák belső működését. A másik tényező, mely a magyar állam
életét a környező államalakulásokkal és az európai államrendszerrel
szemben
meghatározta,
földrajzi
elhelyezkedésünk
mellett tudatos
magyar akarati működés eredménye volt: bekapcsolódásunk) a középeurópai germán-keresztény
kultúrközösségbe.
E két tényező működését nyomon követhetjük a magyar állam
annyit megpróbált életében. A nyugati kultúrközösségbe való belépésünkhöz Árpád tette meg az első
lépést, mikor a Duna mellékét s a
Dunántúlt választotta ki nomád
népe hazájának. Az ő nevéhez fűződik ez a mérhetetlen fontosságú
tény, mert az ellenség csapásai
alatt megingott nomád magyarság
őt tette meg az önrendelkező nemzet képviselőjének. Ez a földrajzi
elhelyezkedés tette lehetővé a Dunántúl szláv lakosságának beolvadását a hódító népbe, s a magyarság bennük nemcsak értékes munkás elemmel szaporodott, hanem a
nyugati kultúra útján is megtette
első lépését.
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A nomád magyarság államát a
külföldi kalandozások által kifejlesztett disciplina-nélküliség s a
fejedelmi hatalom reális alapjának
hiánya a bukás szélére vitték; közel volt népünk ahhoz, hogy Nagy
Ottó hatalmas német császársága
szélvészként szétfújja, amint a krónikaíró szerint Nagy Károly tette
az avar birodalommal. A nemzet
akaratát ekkor Géza, majd fia, István összpontosította saját személyében, s egy elhatározó reform segítségével megmentette a magyar
államot. A kereszténység felvétele
és dinasztikus politika útján érdekközösséget teremtettek a keresztény germánság és a magyar
között. Megindult a nemzet átalakulása;
pogányból
kereszténnyé,
nomádból földhözkötötté lett, s a
nagy társadalmi átalakulással kapcsolatban megszületett az Árpádok
magyar államának életformája; a
vérségi kapcsolat helyén egységes
nemzeti tudat, a törzsszerkezet helyett korlátlan patrimoniális királyság. A nemzet akaratának egyetlen
képviselője a mérhetetlen vagyonnal rendelkező király lett.
Mikor a magyar nemzet megalkotta politikai megjelenési formáját, a magyar államot, megindulhatott az állam jellegének veszélyeztetése nélkül a nemzetiségi keveredés, az idegenek bevándorlása nyugat és kelet tájékairól. Jöttek németek, franciák, olaszok, besenyők és
kúnok, szlávok és oláhok, de az állam és a nemzet jellege magyar maradt.
A királyság csak szilárd gazdasági helyzetben, a középkor terménygazdasága mellett a királyi
birtokok által nyujtott segélyforrásokra támaszkodva felelhetett meg
nemzeti feladatának. A királyi birtokon nyugodott a közigazgatás, a
király
hatalmán
a
társadalom
rendje. Az utolsó Árpádok alatt
bomlásnak indult a királyi birtok,
ezzel kapcsolatban megszűnt a ki-
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rályi közigazgatás s veszélybe jutott a magánbirtoklás azon alakja,
amelyet Szent István átültetett. Ha
mögötte maradt is hazánk pár évszázaddal a nyugati fejlődésnek —
hiszen a karoling életforma is antikvált volt Nyugaton már akkor is,
mikor Szent István átültette —, de
a fejlődés iránya ugyanaz volt,
mint a német-római császárságban.
Mikor a világi nagybirtok kialakulása a XVIII-ik században a társadalomnak régi, a független magánbirtokon alapuló rendjét veszélyeztette, ez a veszedelem az állam életébe is vágott, mert a hűbériség
nyugati alakjának átvétele a magyar fejlődésbe maga után vonta
volna az egységes állam szétbomlását territoriumokra. Az Anjouk érdeme, hogy a banderiális rendszer
megteremtésével törvényes — azt
mondhatnók morális — alapot adtak
a nagybirtoknak s az egységes
állam
szolgálatába állították azt. A köznemesség tömörülése megindította a
speciális magyar rendiség kifejlődését a király védelme alatt, a régi
királyi vármegyei beosztás keretében, s ez a rendiség, hogy vonásai
még elütőbbek legyenek a nyugatitól, éppen az állam egységének védelmére jött létre. A X I V . század
végétől
ez
minden
rend
programmja.
A királyság már az Árpád-kor
végén megszűnt a nemzeti önrendelkezés képviselője lenni; szerepét a
rendek autonóm hatóságai, a megyék vették át, melyek éppen úgy a
magyarság politikai erőforrásaiból
táplálkoztak, mint azelőtt a királyság. Az átmenet azonban nem volt
békés.
A
folytonos
zavarokat
ugyanaz az ok idézte fel nálunk,
amely egész Európában: a királyi
és a rendi jogkör pontos elhatárolásának hiánya. A fejlődés azonban a
rendi praepotentia irányában halad; Werbőczy, ki nem tud érintetlen maradni a humanizmus jogbölcseletétől, a következőképen formulázza a szent korona tanát: Az
államhatalmat a politikai nemzet, a
nemesség gyakorolja, s a nemzet
adja a királynak a szent koronát,
minden jog forrását és szimbólumát.
Külső és belső tényezők végzetes
találkozása megbuktatta a középkor magyar államát, s a szent ko-

rona birodalma három részre bomlott. Az a terület, mely a törököt
uralta, kiesett a magyar fejlődésből, de a magyar parasztság heroikus önfeláldozással iparkodott megmenteni a jövő számára a lakosság
magyar jellegét. Az erdélyi állam
széles rendi alapokon és látszólag
köztársasági formában jelentkezett,
de a fejedelmi hatalom alapjában
véve igen erős volt. A fejedelemség
súlypontja a Felső-Tiszavidék volt,
s ezzel biztosítva volt Erdély magyar jellege s a nyugati kultúrközösséghez tartozása.
A királyi Magyarország helyzete
volt a legbonyolultabb. A régi magyar államnak alig egyharmadára
redukált terület uralkodója révén
összeköttetésbe került a szomszéd
német tartományokkal; ez az összeköttetés nem maradhatott tisztára
perszonális jellegű, mivel közös veszély ellen közös védelemre, tehát
egységes hadügyi és pénzügyi igazgatásra, s egységes külpolitikára
volt szükség. Áz első Habsburgok
nem központosítottak tudatosan, de
a nemzet már velük szemben is
védte önrendelkezési jogát, s éppen
az lett sülyedésünk egyik főoka,
hogy a királyi hatalom megerősödésére irányuló nyugati — Franciaországból kiindult — reform-mozgalomnak a magyarság, nemzetisége iránti kötelességének érzetében ellenállott, a rendiség alakjában nemzetiségét védelmezte. Lassan beállott a magyarság lelki megoszlása is; a keleti, protestáns magyar ellenséges álláspontra helyezkedett a Habsburg-államrendszerbe
való kapcsolódással szemben, míg a
nyugati katholikus magyar hű maradt az évszázados nyugati kapcsolathoz, s fején a hazaárulás vádjával, királyával egyetértésben óhajtott küzdeni állama területi integritásáért és nyugati jellegéért.
A X V I I . század végén felszabadult a török uralom alól az ország,
de a magyar államiságot kettős veszély fenyegette. A Habsburgok német és olasz állam-konstrukciója
mellett Magyarország megszünt öncél, önérték lenni, s a Habsburgérdekkörbe tartozó hatalmas államkomplexumban tudatosan
valóra
akarták váltani a francia abszolutizmus elméletét. Pedig ami Franciaországban a történeti fejlődés
következménye volt, az a Duna
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mellett teoretikus, gyökértelen képződménnyé lett. Kollonics, Hocher,
Abele, Montecuccoli, s a Lipót-féle
abszolutizmus egyéb teoretikusai és
államférfiak mikor a magyar államot a germanizálás segítségével
meg akarják semmisíteni, s kifejlesztik a nemzetben a „németgyűlölet"-et, hét század után első ízben
megszakítják Magyarország és a
német Közép-Európa között az érdekközösséget, s a magyarság képviselőinek, Thökölynek és Rákóczi
Ferencnek a török és a francia politika felé kell fordulniok.
A X V I I I . században a bécsi udvar centralistái leszállítják követeléseiket; kompromisszumos
rendszer következik, melynek első következménye a belső béke helyreállítása, a nemzet gyarapodásának
biztosítása lett, viszont a magyarság is visszatért a francia kirándulás után a német Közép-Európa
oldalára. A nemzet és az uralkodó
között azonban rejtve tovább élt a
harc. A magyarság önrendelkezésének egy részét idegen kormányszervek gyakorolták továbbra is, s ennek az állapotnak szomorú ellenhatásaként a rendi ellenállás a Corpus Juris
betűire
támaszkodva
megkövítette,
minden
haladásra
képtelenné tette a szellemet.
Az udvar gazdasági politikája lehetetlenné tette nálunk a modern
gazdasági életnek s hordozójának, a
polgárságnak megerősödését. A modern alkotmányos államot Magyarországon nem is a polgárság készítette elő, hanem egyes, többnyire
szegény nemes emberek műveltségszomja iparkodott a magyar fejlődés
elmaradottságát a nyugati kultúra
be oltásával gyógyítani. A reformgondolatot nyomukban a politikába
és a társadalmi életbe Széchenyi
István ültette át. Az ő arisztokratikus és lojális mozgalmát azonban
a kormány nem támogatta, s így
anyag és eszközök hiányában a köznemesség képviselői jóval radikálisabb szellemben valósították meg a
liberalizmus gondolatát, s teremtették meg 1848-ban a modern magyar
alkotmányos államot.
A
magyar
állam
problémája
1867-ben nyugvópontra jutott, mikor a monarchia kiszorult Németországból és Olaszországból. A fejlődés menete azonban nem volt
egyenletes, s nem volt biztató. Egy

kormány sem kezdeményezett a magyarságot határozottan erősítő birtokpolitikát
a
nemzetiségekkel
szemben, az alkotmányos állam nem
volt képes a nemzeti élet minden
terén döntően közreműködni; munkáját ki kellett volna egészíteni a
nemzeti erők társadalmi és gazdasági szervezésével. A fejlődésbeli
nehézségek másik szülőoka a kapitalisztikus gazdasági forma volt, mely
Magyarországon
átmenet
nélkül
vált uralkodóvá s túlságosan megtámadta a meglevőt, az államélet
konzervativ tényezőit.
E fejlődésbeli egyenetlenségek következményeit mindannyian végigszenvedtük a magyar állam tragikus bukásában. Szekfűnek ezzel a
szomorú fejezettel kellett kiegészíteni műve második kiadását. A
trianoni Magyarországhoz
fűzött
reflexióit, az „Utolsó fejezetet" már
ismerik e folyóirat olvasói, s ismerik az ezeréves tények logikájából
levont végkövetkeztetését: szorongattatásunkból csak a német Középeurópával karöltve menekülhetünk meg.
Szekfűben könyve
megírásakor
nem merült fel ismeretelméleti kétség az állam fogalmával szembem
Nem vizsgálta, hogy van-e az államnak realitása, nem kutatta a filozófia módszerével az összefüggést a
nemzet és állam között, hanem csodálatraméltó finom látással mindig
úgy fogta fel a magyar államot,
mint a magyar nemzet jogi megjelenési formáját, s ezzel lehetővé vált
számára az állam életének megfogalmazása. Történetírói tulajdonságait
felesleges
megállapítani a
„Napkelet" olvasói előtt, hiszen tudományos egyéniségét eléggé ismerhetik e folyóirat lapjain megjelent értekezéseiből. Valamit azonban meg kell jegyeznünk mégis a
„Magyar állam életrajzá''-val kapcsolatban.
Ezt a munkát, ilyen
tökéletesen csak olyan ember írhatta
meg,
aki a történetírás
módszerének és problémáinak fejlődését nyomon kísérte a mai napig,
aki túllát a magyar glóbuszon s
a magyar tudomány igen értékes
termékei mellett tudomást vett arról, hogy a historiografia mesterségesen elkülönített területein az elfinomodott rendszeres kutatás milyen bámulatraméltó eredményeket
szült. Nagy utat tett meg a törté-
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netírás a felvilágosodás egyéniségkultuszától a romantikus és a polgári-liberális történetietlen — mert
doktrinér — áramlatokon át napjainkig mikor a politikai történet
mellett az anyagi és szellemi tevékenység minden ága tanulmány
tárgyává lett. E fejlett fokú történeti módszer adja meg a lehetőségét a nemzeti élet sokoldalú, hiánytalan rekonstruálásának, s a nemzet életén keresztül az állam életrajza megírásának.
Melyek a magyar állam lényeges
jegyei? Hol találhatók a nemzeti
élet azon tényezői, melyek az állam
életét állandóan befolyásolták? Nem
tudunk egyebet mondani, mint amit
Szekfű mond: a magyar állam magyar volta s a keresztény-germán
érdekközösséghez
tartozása.
Az
előbbi
megállapítás
fontosságát
csak az érti meg igazán, aki ismeri
Herder, Kant, Eichte és Hegel gondolatainak szláv alkalmazását a
magyar viszonyokra; aki tudja,
hogy kilencven év óta hányan tagadták a külföld előtt a magyar
nemzet államalkotó voltát, s menynyiszer követelték a magyarországi nemzetiségek egyenjogúságának gondolatából kiindulva a magyar állam egységének megbontását. A német kultúrába való bekapcsolódásunkat — úgy látszik — nem
tudja Szekfű politikai érdekközösség nélkül elképzelni, az ő szemében az erős német Közép-Európa
a magyar állam életének garanciája. Ezzel a felfogással szemben
némelyek táplálhatnak kétséget, de a
mai helyzet kétségkívül igazolja ezt
a kilenc század tényeiből levont tételt. Ma már bebizonyult, hogy a
magyar állam elhelyezkedésére irányuló minden egyéb kombináció
gyökértelen illuzió-kép volt.
Szekfű nem politikai művet akart
írni, hanem történelmet. A jövő
mutatja meg, hogy történeti perspektivából kialakult eredményei a
magyar állam életének további folyamatában
beigazolódást
nyernek-e, hogy a történelem lehet-e az
elet normáinak
megállapításában
útmutató.
Miskolczy Gyula.
Babits Mihály: Aranygaras. Mesék. (Athenaeum.) Mesét írni a legnehezebb feladatok közé tartozik;
mert nem elég ahhoz a képzelet munkája, a lelemény gazdagsága, hanem

elkerülhetetlenül szükséges az önkéntelen ihlet naivsága is, mely távol van minden tudatos szerkesztéstől minden szándékos mesterkéltségtől; Arany szavaival élve, mesét írni:
„Olyan fáradság, ami játéknak tetszik.'' Ez nincs meg Babits meséiben.
Nagyon észrevesszük rajtuk, hogy
akarta őket írni: a bonyodalom bonyolultabb, a csoda csodásabb a
kelleténél, az ő mesországának útjai
aszfalton visznek furcsa ültetésű
műkertekbe, míg az igazi mese ösvényei szabadon kanyarognak iratos virágokkal pompázó réteken.
Babits meséinek íze azonfelül nem
az a természetes édesség, mely a
műfaj sajátja, hanem mindvégig
valami kelletlen fanyarság, mintha
bádogkanálból szednenk orvosságot.
E meséken nagyon érzik a minták
tudatos követése; a Barackvirág a
népmese felé húz; Az erdő megváltása, a Tenyérsziget
Andersenre
emlékeztet; a Jézust kereső kis fiú
egy legendát juttat eszünkbe; azallegorikus vezérmese, Az aranygaras, megint a dán költőt idézi fel,,
de teljesen kizökkent az illuzióból
azzal, hogy a végén két megoldást
ad, ami éppenséggel művészet-ellenes eljárás.
Nem tudom, kinek írta Babits e
meséket: gyermeknek-e vagy felnőttnek? De mind a kettő nevében
kifogásunk van a külső előadás, a
nyelv ellen, mely sokszor közel jár
a pesti zsargonhoz. A szórend magyartalansága, a szófűzés idegenszerűsége, a naivságot tettető előadásból kirívó, stílusellenes szavak
és szólások minden lapon szinte bökik az embert.
Nem ezt a magyarságot tanulta a
fiatal Babits sem a Bartina, sem a
Mecsek alján.
Tetézi mindezt a kísérő rajzok
szemficamító ákombákomja. Mintha
futurista, kubista és expresszionista
szemfényvesztések adtak volna egymásnak találkozót a papiroson. Ezt
nem érdemelték meg Babits meséi
sem. Szabad-e a gyermek ízlését
ennyire rontani; szabad-e a naivság
örve alatt ilyennel megmételyezni
látását, képzeletét? Angol kiadó
visszautasítaná az ilyen merényletet
az egészséges gyermek ízlése nevében, mely Kate Greenoway ihletett
ónjának alkotásain nevelődött. Ám
kísérletezzünk a felnőtteken, de a
gyermeknek még a legjobb is éppen
csak eléggé jó.
Tolnai Vilmos.

