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Fogalmak hálójában

Gyáni Gábor kötetei ritkán maradnak reflektálatlanok a társadalomtudományok híveinek 
körében és okkal gondolhatjuk, hogy a legújabb alkotás sem lesz visszhangtalan. A po-
zsonyi Kalligram Kiadó gondozásában megjelent, Nép, nemzet, zsidó címet viselQ, ke-
ménykötés_ könyv nemcsak tartalmában, de szerkezetében is méltó társa a szerzQ 2010-es 
tanulmánykötetének,1 hiszen (jó)néhány év elméleti szövegeit, cikkeit, recenzióit gy_jti 
csokorba, ráadásul még gondosabban koherens egésszé szerkesztett a koncepció (bár 
névmutatót most se keressünk a kötet végén). Ezúttal nem a múlt hozzáférési, megjele-
nési formái, interpretációs lehetQségei foglalkoztatják az akadémikus történészt, hanem 
a modernkori magyar társadalomtörténet három kulcsfogalma: a „nép”, a „nemzet” és a 
„zsidó”, vagyis ezek imaginárius fogalmának rekonstruálása. Hiszen „az a valóság, amire 
a nép, a nemzet és a zsidó szavak utalnak, nem egy már eleve adott tárgyi létezQ, hanem 
a szüntelenül és egyidej_leg többféleképpen is folyó értelemadás és jelentéstulajdonítás 
eredménye.” (9)

A szerzQ szokásos módon támadó szellem_ kezdQ tizenegye 3 + 5 + 3 felállásban lép 
pályára, vagyis három néppel foglalkozó írást öt „nemzetes”, majd három „zsidós” szöveg 
követ. Az elsQ írás jelent meg a legrégebben (kapusoknál nem számít a kor), több mint tíz 
éve, a BUKSZ hasábjain. A Paládi-Kovács Attila által fQszerkesztett – ma már interneten 
is olvasható – Magyar Néprajz kerül itt terítékre, például Tóth Zoltán történeti népfo-
galma, vagy Molnár Mária „steril”-nek és „dogmatikus”-nak (23) nevezett felfogása a 
parasztság belsQ tagozódásáról. Maga a néprajztudomány sem jár jobban: a „szövegkonst-
rukciók poétikai és retorikai meghatározottságát” (26) nem hajlandó észrevenni („éppúgy 
mint a történészek többsége”), ráadásul tárgyát hajlamos „felettébb egységesnek” (24) 
látni, ezért lokális eredményeibQl nem von le szélesebb érvény_ konzekvenciákat.

A néprajzi népfogalom után az irodalomtudomány berkeibe kalauzolja olvasóját a szer-
zQ, ahol Németh László Gyász cím_ regényét értelmezi társadalomtörténész szemmel.2 
Ám a társadalomtörténészt nemcsak a szépirodalmiként számon tartott alkotás valóságre-
ferenciái foglalkoztatják, hanem a m_ tapasztalati forrásai, a népiek társadalomszemléle-
tének esetleges lenyomatai, illetve a m_ paraszt- és falutablójának tudományos vonatko-
zásai is. Az elsQ kérdést viszonylag könnyen elintézhetjük azzal, hogy a nagyszülQk faluja 
szolgáltatta a fQ mintát, a második kérdésre érthetetlen módon Erdei Ferenc és Veres Péter 
viszonylatában keres választ a szerzQ,3 míg a harmadik kérdés vezet el minket a m_ társa-
dalomképéhez, ahol is irodalmárok (Sándor Iván, Takács Miklós) kapják meg a magukét. 
Vétkük: nem vették észre, hogy „a paraszti (a falusi) szubjektivitás lehetQsége, és haszná-
latának a sajátos módja foglalkoztatja igazában az írót” (35). Ehhez a kinyilatkoztatáshoz 
három észrevétel kívánkozik: 1. Még az interdiszciplinaritás korában is nehezen érthetQ, 
hogy egy társadalomtörténeti jelenséggel (paraszti individualizáció) miért kellene irodal-
mároknak foglalkozniuk.4 2. Az, hogy az író (vagy a költQ) mit gondol, mi „foglalkoztat-
ja” (tehát nem foglalkoztathatja!) írás közben „igazában” és errQl mit tudhat az olvasó, 
Arany János közismert bonmot-ja szemlélteti (fényévekre a posztmoderntQl).5 3. Ennek 
szellemében talán megengedhetQ a kétkedés joga, hogy egy férjét és gyermekét gyászoló, 
beteg lelk_ fQhQs esetében ne a paraszti individualizációt, „az individuum választása”-t 
(38), „egy szubjektum születése”-t (39) kelljen ünnepelnünk; akkor sem, ha a becsület, a 
szégyen és rang presztízsértékeire joggal mutat rá a szerzQ.
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Az utolsó „népi” írás a Szociológiai Szemle 2010/4-es számában megjelent Erdei-tanulmány 
alapján készült, és ekként a Futóhomok szerzQjének felfogásán keresztül tárgyalja a paraszti indi-
vidualizációt. Az Erdei-kritika áttekintése után a népi írók társadalom-leírásainak referenciális hi-
telessége a fQ tétje e lapoknak, mely kérdés mentén rendkívül izgalmas kirándulást tehetünk ezen 
a m_faji kódokkal, nyelvjátékokkal és önértelmezési csapdákkal, maszkokkal övezett vidéken 
– noha a szöveg több kérdést is felvet. A Hajnal mint elsikkasztott lehetQség cím_ alfejezetben 
például Gyáni amellett érvel a politikai elkötelezettségeibQl adódó prekoncepciói miatt támadott 
Erdeit védve, hogy mivel „semleges, tisztán társadalomelméleti tudományos kiindulás” (53) 
nem létezik (ami minden megismerési tevékenységre igaz egyébként), „életidegen egy ilyesféle 
elvárás a tudományos (a szociológiai és történeti) megismeréstQl.” (53) Ennél a Rubiconnál vél-
hetQen sokan megtorpannak majd, azok legalábbis biztosan, akik „idealista” és „naiv” módon a 
babitsi értelmiségi etikát6 vallják – mint például a recenzens. Érdekes módon azonban Gyáni a 
„valóság” megismerhetQségét pár oldallal késQbb már meglepQen nagyvonalúan kezeli, pedig Q 
maga bizonyította korábbi írásaiban (meggyQzQen), hogy a megtörtént dolgok csak diszkurzív 
közvetítések által hozzáférhetQek, tehát a múlt tökéletesen nem rekonstruálható. Ehhez képest 
Veres Péter kapcsán – aki szerinte is „megmosolyogtatóan naiv szociográfiai szemléletmóddal” 
(59) bírt – a következQket olvashatjuk: „Az »igazi paraszt« esszenciális fogalomként az autenti-
kus paraszti (ágensi) tapasztalat hiteles megszólaltatására ösztönzi az írót, és éppen ennek révén 
válhat képessé a szerzQ a paraszti világ h_, a valóságnak megfelelQ leírására.” (58) Ami e „hite-
les megszólaltatást” illeti, épp Az Alföld parasztságában fejti ki Veres, hogy „magától értetQdik, 
hogy mi, a népbQl fejlQdött írók és gondolkodók sem tudunk beszélni ezen a [Qsi, népi – B. Á.] 
nyelven. Nekünk is keresztül kell esni az álm_velt irodalmiságon. S […] a közkelet_vé vált 
tudományos fogalmakat mi sem nélkülözhetjük. Nem szervesen a néptQl fejlQdtünk, hanem az 
irodalmon keresztül jutottunk vissza hozzá.”7 De ellentmondásba kerül Gyáni saját magával is, 
amikor egyrészt az Erdei-bírálókat (Némedi Dénes, Bognár Bulcsu) azzal vádolja, hogy „sem-
milyen empirikus ellenérvvel nem élnek a szerzQvel szemben” (67) – ellentétben vele, aki külön 
lábjegyzetben hívja fel e törekvésére az olvasó figyelmét –, másrészt két oldallal késQbb arról 
értekezik, hogy „elégtelen, ha az ekként megalkotott történetet úgymond szembesítjük a referált 
valóság pQre tényeivel.” (69)

A középpálya „tízese” a Nemzetelméletek és a történetírás címet viseli. Alighanem ez az 
egyik legfontosabb írás a kötetben, fQként azok számára, akik nem mozognak különösebben 
otthonosan a nemzetelméletekben. E nemzetközi szakirodalom alapján készült, közérthetQ-
en tálalt összefoglalás többek között Elie Kedourie, Sz_cs JenQ, Ernest Gellner, Benedict 
Anderson és Anthony D. Smith nyomdokain haladva mutatja be a vitát, mely „akörül forog, 
hogy mennyiben és milyen értelemben történeti jelenség a nemzet.” (75) A konstrukcionista 
és esszencialista iskola ideológiai premisszáktól sem mentes alaptézisein keresztül jutunk 
el a (kelet-európai) kultúrnemzet vs. (nyugatias) államnemzet dichotómiájának kritikájáig, 
amely felett számos jel szerint már „eljárt az idQ”. (83) A szerzQ így inkább egy „alternatív 
szellemi hagyomány” (84) (Hegel, Renan) ösvényein haladna, jóllehet még a régi felosztás 
szerint értelmezi a magyar nacionalizmust. A nemzetközi trend azonban már a modernis-
ták (Gellner) és az etnoszimbolisták (Smith) közt folyó vitát jelenti, s Gyáni is innen jut 
el a nemzeti paradigma alapján ténykedQ történészek (pl.: Romsics Ignác) bírálatáig. A 
szerzQ nem rest stratégiai tanácsokkal szolgálni a nemzeti paradigmában senyvedQ, ám 
a mitologizálást elkerülni óhajtó kollégáknak, mely egyrészt „a történeti vizsgálódások 
intertextualitásának és interdiszciplinaritásának az elmélyítésére” (110), másrészt pedig az 
emlékezethely kutatások szükségességére irányul. Hozzátehetjük: bár mindkét kitétel hasz-
nos, az itthon gyakorta félreértett, netán megérteni nem akart nora-i koncepció erQltetésével 
kapcsolatban lehetnek kételyeink.
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A kötet tematikájából adódóan nem meglepQ, hogy két tanulmány is foglalkozik 
Bibóval, mint ahogy az sem, hogy a szerzQ mindkét esetben hangsúlyt helyez a szöve-
gek hatásmechanizmusára és szakmai recepciójára. ElsQként az Eltorzult magyar alkat, 
zsákutcás magyar történelem kiegyezés-kritikáját olvashatjuk, ahol Gyáni a különbözQ 
értelmezésekkel polemizálva kiemeli, hogy „Bibó izgalmas esszéjének gondolati anyaga 
a Németh László által közvetlenül inspirált népi írói (szociográfusi) kör intellektuális vilá-
gában gyökerezett” (130), majd a harmadik blokk (és maga a könyv) záró tanulmányában 
a Zsidókérdés Magyarországon 1944 után alapján igyekszik rekonstruálni a jeles szerzQ 
asszimilációkritikáját. Ehelyütt Gyáni a kényes kérdéseknek elébe menve rámutat Bibó 
antiszemita jegyeket is tartalmazó (egyben úrellenes) antikapitalizmusára, mely Szabó 
DezsQ nézeteit Németh László Kisebbségben cím_ írásán keresztül fejlesztette tovább, és 
aminek bizonyos elemei 1945 utáni írásaiban is kimutathatóak.

E kis „bibólógiai” kitérQ után térjünk vissza a nemzeteszméhez, hiszen szerzQnket a „nem-
zeti identitás és vele összefüggésben az Európához való tartozásunk tudata” (131) is foglal-
koztatja (okkal). Utóbbit tekintve hangsúlyozza, hogy az alapvetQen pozitív attit_d Trianon 
által változott meg drasztikusan, „a háborút követQen pedig mindez kiegészült és tovább mé-
lyült Nyugatnak a kommunista blokkpolitika által gerjesztett újmódi ellenségképével” (139). 
Ezen sokat nem változtatott, hogy az értelmiség idQvel felfedezte a közép-európai regionalitás 
modern, ám meglehetQsen irrealisztikus hagyományát (konföderációs elképzelések, némethi 
tejtestvériség) és a pán-európai gondolatot. Gyáni szomorú és alapvetQen helytálló értékítéle-
te szerint modern nemzeti öntudat és európai öntudat ma is komplementer módon viszonyul 
egymáshoz (nem egyedüli jelenségként, utalhatunk elQre ehelyütt).

E baljós belátásához kapcsolódik a következQ írás, mely a Sorskérdések és az önmegértés 
nemzeti diskurzusa a globalizáció korában címet viseli. A szerzQ a nemzeti kultúra szere-
pét korunk egyik legaktuálisabb kérdésének tartva sürgeti a nemzeti hagyomány öröklött 
fogalmának átértelmezését, de Szegedy-Maszák Mihállyal vitázva olyan aktuális kérdést 
sem hagy érintetlenül, mint a (ki)vándorlás identitás(re)konstruáló ereje, majd a népi írók 
nyomán hagyományosan sorskérdésként artikulált kérdéseket (demográfiai problémák, 
magyar kisebbségek ügye, nyelvkérdés, stb.) boncolja, különös tekintettel ezek feltételezet 
aktualitására. Feltételezett, hiszen Gyáni a hagyományos nemzeti identitást eleve korszer_t-
lennek – és rögeszmének (166) – tartja, hangsúlyozva, hogy az ehhez kapcsolódó diskur-
zus, vagyis a félelembQl eredQ sorskérdések „paranoiás lelki kondíciót” (168) feltételeznek 
és szülnek. Ami e gondolatmenetet illeti: mivel valóban, nap, mint nap érzékelhetjük az 
állítólag bármikor „elQhívható” (170), permanens hanyatlástörténeti koncepció torzító és/
vagy siránkozásba torkolló hatását, aki nemzeti identitásának számlájára írná ezt az inkább 
mentalitásbeli problémának t_nQ jelenséget, immáron bátran válthat a szerzQ által javasolt 
„önmegértés diskurzusára” (172). (Sándor Klára szociolingvisztikai nézeteinek a koncepci-
óba való beépítése olybá t_nik, még várat magára. Majd talán késQbb, meglátjuk.)

A prófétai hév nem sz_nik a következQ lapokon sem. („A múlt reprezentációjának há-
rom döntQ módjáról [csatornájáról] és egymáshoz f_zQdQ kapcsolatukról szólok a követ-
kezQkben”[173].) A kollektív, kommunikatív és kulturális emlékezet mentén megfogal-
mazódó végsQ kérdés ekképp szól: „ki birtokolja valójában a történelmet” (177), ha a „a 
történettudomány a végét járja” (178)? Mivel – mint láthattuk – a mitologizáló, csúf, öreg 
nemzeti történelem leszerepelt, napjainkban a közösségi igény_, de identitáspolitikai cé-
lokat is szolgáló „public history a múltra való emlékezés egyik, ha nem a legfontosabb él-
tetQ közege” (181). Toptémái: Qstörténet, második világháború, Trianon és újabban 1956. 
Így kerülnek egy platformra (némi magyarázkodással) olyan periodikák, mint a Rubicon, 
a História, a Nagy Magyarország és a Trianoni Szemle, vagy az oral history történetírói 
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m_faja, a memoáríró kisemberek, a public history-t m_velQ amatQr (Garamvölgyi László, 
Csernok Attila) és hivatásos (Schmidt Mária, TQkéczki László) történészek. Ugyanakkor 
érzésem szerint a szerzQ sem tesz ezúttal másképp aktuálpolitikai vonatkozásokkal bQ-
ségesen átitatott, eredetileg az Élet és Irodalom hasábjain megjelenQ írásában. A szö-
veg második felében ismét „napjaink (hivatalos) politikai Magyarországa”-nál (195) és 
az emlékezethelyeknél kötünk ki, ami lehetne akár unalmas is, de mégsem az. Gyáni 
ugyanis olyan fontos észrevételt tesz ehelyütt, ami politikai/ideológiai szekértáborokon 
túlmutató, közös felelQsségünk: jelesül két 20. századi nagy traumánknak, Trianonnak 
és a holokausztnak komplementer, gyakorta egymást kioltó, vagy egyenesen egymást 
vádoló emlékezete. A szerzQ szerint ez annak köszönhetQ, hogy „olyan nemzeteszme 
alkotja nálunk a holokauszt emlékezeti kontextusát, amely feltételesen fogadja be a 
magyar(országi) zsidókat a tényleges nemzeti közösségbe.” (204) Jóslata szerint a nem-
zeteszme korrekciója, illetve a holokauszt nemzeti emlékhellyé válása csak akkor lesz le-
hetséges, ha „az áldozati traumák kulturális konstrukciói idehaza is kiegészülnek egyszer 
a tettes-traumával” (210) (miként Németországban történt). 

Ezzel a szomorú útravalóval érkezünk el a csatársorig, ahol a zsidó identitáskonstrukciók 
lépnek pályára (Bibó már tárgyalt írása mellett). Mivel az identitás önmagában nem képes 
megmagyarázni a zsidóság lappangó idegenségét, ezért Gyáni a „zsidó imázs” fogalmát is 
beveti, mely az asszimilációs és az antiszemita diskurzus révén állított valamit – valami 
teljesen eltérQt, ám mindkét esetben állandót – a zsidóságról (tehát egyaránt esszencialista 
zsidó-képpel operált). Némiképp meglepQen itt (is) visszakanyarodunk az individualizáci-
óhoz, amennyiben az emancipált, neológ zsidó lakosság a polgárosodást az asszimiláció 
útján tartotta kivitelezhetQnek, mely úton azonban a megtartott hagyományok miatt csak 
részlegesen jártak sikerrel. Szerencsésebb tehát „hibrid és fragmentált zsidó identitás”-ról 
(224) beszélni, hiszen a közösségbQl való felemás kiválás, a megfelelni akarás és a sommás 
imázsok tükörjátékában bajosan rekonstruálhatóak az eredeti viszony(ulás)ok.

Hasonló konzekvenciára jut Gyáni a blokk közepén olvasható, tanulmányszámba me-
nQ recenziójában is, mely a „képzelt asszimiláció” fogalmát négy nemzedék sorsán át 
vizsgálja, a „zsidó/magyar fogalompáros” (251) használhatatlanságára is rámutatva (a 
20. század eleji, budapesti, vallását elhagyó, ám eddig jobbára zsidóként számon tartott 
értelmiséget illetQen). A modern identitásdefiníciókkal, pontosabban azok bizonytalan-
ságával számot vetQ írás egyben történetelméleti hozadékokkal is bír, vagyis az ágensi 
tapasztalat primátusát hangoztatja az utólagos tudás alapján és kívülrQl megfogalma-
zott történészi konklúziók helyett; legyen az akár asszimilációpárti (Hanák Péter, GerQ 
András), vagy azt tagadó (Gyurgyák János) kolléga, esetleg a „zsidóság” honi polgároso-
dásban játszott szerepét esszencialista fogalmak alapján mérlegre tevQ (régi) vitapartner 
(Karády Viktor).

* * *
A mérkQzés végére érve összességében elégedetten dQlhet hátra a közönség, a labda a 
fogalmak hálójában pattog. Persze a meccs még nem dQlt el, egynémely ítélet pedig erQ-
sen vitatható. Az azonban biztos, hogy Gyáni Gábor hermeneutikai kezdQ tizenegye a 
tQle megszokott magas, nemzetközi színvonalon teljesített, ami kis hazánkban igencsak 
megsüvegelendQ teljesítmény. Reméljük, a tágabb értelemben vett szakma is mutat ér-
deklQdést iránta és lesz még részünk hasonlóan színvonalas, izgalmas összecsapásokban!

(Gyáni Gábor: Nép, nemzet, zsidó. Kalligram, Pozsony, 2013, 279 p.)
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JEGYZETEK

1 GYÁNI Gábor, Az elveszíthetQ múlt. A tapasz-
talat mint emlékezet és történelem, Nyitott 
Könyvm_hely, Bp., 2010.

2 Ez az egyetlen szöveg a kötetben, amely semmily-Ez az egyetlen szöveg a kötetben, amely semmily-
en formában nem jelent meg még nyomtatásban.

3 Ráadásul kissé keresettnek t_nik az önéletrajzi 
hitelességet ünneplQ Erdei képe Az Alföld pa-
rasztsága kapcsán (a méltatás inkább annak tud-
ható be, hogy Erdei a fajmítoszos zagyvaságokat 
kizárva akart valahogyan dicsérni). (32)

4 Gyáni másutt is szóvá teszi, hogy „az irodalom-Gyáni másutt is szóvá teszi, hogy „az irodalom-
kritikust rendszerint, tisztelet a ritka kivételnek, a 
regényszöveg poétikai kvalitásai foglalkoztatják 
csupán” (192), jóllehet, nem derül ki, mivel kel-
lene foglalkoznia szegénynek. 

5 A filológiailag már megcáfolt anekdota egyik 
verziója szerint Riedl Frigyes írta Arany balladái-
nak elemzésében az ominózus mondatot („a költQ 
arra gondol”), amelyre Arany válasza lett volna a 
lapszélen: „Gondolta a fene!”

6 „Az írástudó […] is tudja, hogy a Csillag elérhet-„Az írástudó […] is tudja, hogy a Csillag elérhet-[…] is tudja, hogy a Csillag elérhet-…] is tudja, hogy a Csillag elérhet-] is tudja, hogy a Csillag elérhet- is tudja, hogy a Csillag elérhet-
etlen. De mégiscsak a Csillag az, ami e földi 
utakon irányt jelez. […] Az »áruló« írástudó tehát 
nem avval lesz árulóvá, ha lába nem megy egyen-
esen a Csillag felé, melyre ujja mutat. Az árulást 
akkor követi el, ha nem is mutat többé a csillagra.” 
BABITS Mihály, Az írástudók árulása, Budapest, 
MagvetQ, 1986. (Interneten is olvasható.)

7 Veres Péter, Az Alföld parasztága, Bp., Kossuth, 
1986, 28.


