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Egy nemzet kétségek között

Földesi Margit, csakúgy, mint férje, Szerencsés Károly, nemcsak hivatásos történészek, 
de termékeny történetírók is. Szeretnek sokat írni, érzelmekkel átitatva, és ugyanakkor jó 
szakmai minQségben. Ezek ismeretében mikor kézbe vettem legutóbbi kötetüket, mely 
több tanulmányból áll, nem csalódtam. Sem az írás minQségét, sem az elkötelezettséget, 
sem pedig a szakmai vonatkozást illetQen.

A kötet címe esernyQ-jelleg_, amely több, egymástól tartalmilag eltérQ tanulmányt fog 
egybe – sorsdöntQ pillanatok, egyéni tragédiák vagy olykor egész történelmi korokat átha-
tó folyamatokat elevenít meg. A tanulmányok fQleg magyar vonatkozásúak, azonban nem 
kizáró jelleggel: a „Vezérek szemtQl szembe” például egy, a Hitler és Sztálin karrierjét 
összehasonlító módszerrel elemzQ esszé. Az elsQ világháborút követQ idQszakkal indít, és 
a rendszerváltást körülvevQ problémákig szemezget Magyarország történetébQl, jobban 
mondva ennek tragikus aspektusaiból. Többek között olyan személyek elevenednek meg, 
mint Teleki Pál miniszterelnök és Rákosi Mátyás tragédiái: természetesen, a fentebb em-
lített szerzQi értékrend szerint, a kettQt eltérQ módon ítélik meg.

A stílus sodró, szenvedélyes. A szépirodalomra jellemzQ hangnemet ötvözi a törté-
netírás szakmai kritériumaival. Mindez jelen esetben meggyQzQ is. Nem értéksemleges, 
hanem elkötelezett – ez az egész szövegen átjön. A szerzQpáros értékei a magyar nemzeti 
tudat, a keresztény elkötelezettség és a militáns antitotalitarianizmus, legyen szó jobb- 
vagy baloldali szélsQségekrQl, igaz, ez utóbbival szemben megfogalmazott elutasító állás-
pont gyakrabban jelentkezik. A szerzQpáros szemmel láthatóan felvállalja, hogy látványos 
módon közvetítsen jobboldali konzervatív értékrendet, álláspontot.

Talán nem is érdemes azt leírni, hogy mindegyik tanulmány jól dokumentált, magyar 
és külföldi történetírói és levéltári, vagy az idQben napjainkhoz közelebb álló témák ese-
tében közéleti forrásokkal is, hiszen ezt már megszokhattuk a szerzQk elQzQ köteteibQl 
is.  Szemmel láthatóan szeretik a párhuzamok megvonását: „A hiúság a történelem része 
lett” cím_ tanulmányba a trianoni béke körülményeit Masaryk figurája köré építik fel – 
FejtQ Ferenc hasonlót tett annak idején Beneš figurájával –, míg az „Aláírás XV. Lajos 
íróasztalán 1947ben” a trianoninál is súlyosabb második világháborút lezáró párizsi béke 
körülményeit elemzi, magyar szemszögbQl, kitárgyalva a magyar diplomácia erQfeszíté-
seit, és mindezek sikertelenségének okait, melyek közül elsQsorban a szovjet hajthatat-
lanságot tartják mérvadónak. Érdekes déjà vu érzésem van akkor is, mikor elolvasom a 
Független Kisgazdapárt szétverésrQl és ezáltal a második világháborút követQ magyar 
demokrácia-kísérlet bukásáról, majd ez követQen a rendszerváltás sötét oldalairól írotta-
kat. Ez utóbbi fejezet/tanulmány címe is beszédes: „Elátkozott szabadság?”. Egyik eset-
ben ott vannak nagy formátumú figurák, de kényszerpályán, másik esetben relatíve nagy 
a mozgástér, de a hozzá nem értés, elhibázott jóindulat és meg nem értettség kisiklatta a 
rendszerváltást. Ennek egyik indikátora, hogy még az 1949-es alkotmány is alapvetQen 
érvényben maradt, annak ellenére, hogy szimbolikusan alapvetQen szocializmushoz volt 
köthetQ. ErQsen kritikusak Antall Józseffel szemben is, mint írják: „Antall Józsefet sokan 
kritizálták – a politikába szerintük nem illQ – önérzetessége és így dilettantizmusa miatt. 
Ehhez járult a »lepaktálás«, határozatlanság vádja” (127. o.). Míg a rendszerváltás elQtti 
korokra határozott értékítéleteket mondanak – mint például Hitler és Sztálin esetében: „A 
huszadik század két legelvetemültebb vezére kétségkívül Sztálin és Hitler volt” (81. o.) 
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–, a rendszerváltást követQ idQszak esetében gyakran a forrásokkal mondatnak ki trende-
ket. Ugyanakkor nagyon pozitívan értékelendQ az, hogy cáfolnak ún. urbánus legendá-
kat is, mint például hogy Antall József visszautasította volna az Ukrajna által felajánlott 
Kárpátalját, megjegyezve, hogy a városi legendák azért népszer_ek, mert nem szükséges 
hozzájuk bizonyíték.

Talán nem véletlen, hogy az Elátkozott szabadság? a kötet legterjedelmesebb esszéje, 
mivel a történelmi források itt kiegészülnek a megélt élményekkel, értékítéletekkel. Ez 
esetben a szerzQpáros célja nem a rendszerváltás krónikájának megírása vagy újraírása 
volt – megtették ezt már elQttük sokan mások, lásd Romsics Ignác, Kéri László, Tellér 
Gyula, Oplatka András, Ripp Zoltán munkásságát, hogy csak egy pár nevet említsek –, 
hanem hogy saját értékrendjük tükrében, a szigorú tények tiszteletben tartásával, 21. szá-
zadi színvonalas megközelítését nyújtsák a folyamatok elbírálásnak. Kutatók számára kü-
lön hasznos lehet a kötet végén található, az 1989–1990-es rendszervált(oztat)ás váloga-
tott bibliográfiája is. A tanulmányok esetében – túl a gazdag lábjegyzetrendszeren – nincs 
külön bibliográfiai lista felt_ntetve a kötet végén. Ehelyett megtalálható a szerzQk eddig 
megjelent m_veinek teljes listája.

A történész mindig kevesebb írói szabadsággal rendelkezik, mint egy irodalmi alkotó, 
hiszen kötik a történelmi tények. Ezeket értelmezheti, és ezen a téren meglehetQsen nagy 
szabadsággal rendelkezik. Ezzel a szabadsággal történQ élésnek azonban alapvetQ krité-
riuma maguknak a tényeknek, mint kiindulópontnak az ismerete, a szerzQpáros esetében 
azonban – eddigi munkásságuk tükrében – ez nem lehetett és nem lehet kérdés.

Mikor e jelen recenzió utolsó sorait írom, Földesi Margit már nincs az élQk sorában. 
Nemcsak gyászoló családját, hanem napjaink magyar történetírását is veszteség érte. 
Szerény lehetQségeimhez képest e recenzióval is szeretnék tisztelegni emléke elQtt.

(Földesi Margit, Szerencsés Károly: Egy nemzet kétségek között. Adalékok Magyarország 
XX. századi történetéhez. Budapest, 2015, Kairosz Kiadó, 224 p.)


