
LÁSZLÓ ANDOR

Szekfű Gyula örökségéről II.

(A „függetlenségi” szemlélet elutasítása) Tanulmányom előző részben Bocskai fejede-
lemsége megítélését, valamint a 17. századnak (mint a kiegyezések korszakának) a be-
mutatását áttekintve hiába kerestük ezekben a máig ható „Szekfű-féle” felfogást.

Monostori Imre a „protestáns szabadságharcos” szemlélet, a „liberális történetírás” 
határozott és következetes elutasításában látja a szekfűi örökség egyik lényeges elemét, 
hiszen Kosáry Domokos, Szakály Ferenc vagy az akadémiai tízkötetes szerzői már nem 
„függetlenségi” harcokként tárgyalják a 17. század Habsburg-ellenes küzdelmeit, és 
hangsúlyozzák, hogy azok nem kecsegtettek országegyesítő perspektívával.

Valóban, Szekfű már A száműzött Rákóczi egy többoldalas lábjegyzetével éles táma-
dást indít: miután a hatvanas években „gyönyörűen indult meg az új Magyarország törté-
netírása… Thaly ragadta magához a vezetést”, és „sikerült keresztülvinnie a Rákóczikor 
történetének monopolizálását, s jaj volt annak, ki a szélbali-kuruc felfogásától mentesen 
mert volna belefogni e kor tanulmányozásába. S e diktatúra alatt nemcsak a Rákóczikor 
feldolgozása, hanem az egész magyar historiográfia kárt szenvedett,” erőszakos fellépé-
se a „történeti kritika elnémulását” okozta.1

A könyv megjelenését követő vita során konkrét szerzők idézése nélkül, azzal vádolja 
az elítélt irányzatot, hogy árulónak minősíti azokat a hősöket, akiket magyarként büsz-
kén kellene vállalni (mint Nádasdy Tamás, Losonczy István, Károlyi Sándor, Görgey 
Artúr). Érzelmi húrokat pengetve egyértelműen állást foglal. „Eddig is tudtuk, hogy 
ezen felfogás szerint a magyarságnak fele, a nyugati fél, az, amely napról napra fegy-
verben talpon állva védte a török ellen a magyar földet, az a magyarság, mely a török 
mellett, a német és vallon katonák pusztítását is némán, honvédelemmel megosztott 
munkában görnyedezve tűrte, ez a magyarság kétszáz éven át áruló volt, eladta magát az 
idegen királynak!” Tisztában van vele, a pártszenvedélytől való elvakultság tesz valakit 
kuruccá vagy labanccá, ezért „újra” el kell jönnie „a nyugodt, tényeknek megfelelő, ko-
moly felfogás uralmának… amely sem nem kuruc, sem nem labanc, hanem egyszerűen 
magyar nemzeti, minden nemzetit átfogó felfogás, a Széchenyi és Deák hagyatéka.” 
Magát a „nemzeti hagyományok”, a „hazafias”, „igaz magyar” történetírás örökösének 
mondja, álláspontja „a magyar klasszikusok hagyományaihoz visszatérés, a 48-iki és 
67-iki nagy nemzedék egyetemes, minden magyart átfogó felfogása előtti gyermeki 
tisztelettel meghódolás”.2

Első összefoglalója szerint Horváth Mihály és Szalay László munkássága 1867 után 
„a történeti irodalom terén érett gyümölcsökkel kecsegtető ifjúi tavaszt varázsolt elő” 
egy olyan időszakban, ami „határozottan a komoly, céltudatos munka korszaka, a tető-
pont”. Csupán 1890 után lát hanyatlást, ám Timon Ákos híres munkája akkor is „elszi-
getelt jelenség”, álláspontja „túlhaladott”, több mint egy évtizede „visszautasításra talált 
a jogtörténet művelői körében”, nincs igaza annak az osztrák tudósnak, aki „Timont 
bírálva, nemcsak őt, de az egész magyar jog- és alkotmánytörténetet a nyugati, modern 
módszerek nem ismerésével vádolja.”3

A háborús vereség, a forradalmak, majd az ország felbomlása ezen a téren szintén 
fordulatot hoz, legnagyobb hatású művében, a Három nemzedékben nyoma sincs az 
elismerő soroknak, a bevezetésben saját nézőpontját a „liberális történetfelfogástól 
diametrálisan eltérő”-nek mondja. Vádiratában a bukásért az előző generációkat teszi 
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felelőssé, képe a hanyatló nemzedékek láncolatáról elterelte figyelmét a 48 utáni időszak 
történetírásának eredményeiről: „sápadt arculatján… a kor minden betegsége olvasha-
tó… liberalizmusa megakadályozta a régi korok nemzeti munkájának értékelésében.” 
Egyszerre hibája a múlttól való elfordulás (!) és az illúziók megléte, bár „a nemzeti élet 
központi irányítója kellene legyen”, nincs bátorsága a nagy közönség elé vinni ered-
ményeit. „Hanyatló korunk történetírása… nem nyitotta fel az emberek szemeit, mert 
magának sem volt bátorsága a beteg társadalom közepette, tisztán erkölcsi öntudatára 
hagyatkozva, tudományos lelkiismerettel munkálkodni.”4

Az itt vázolt képhez ragaszkodik a későbbiekben. A 19. századi történetírásról 1920 
után vallott nézeteiben jócskán találunk ellentmondásokat, ám az összkép megmarad: 
annak legkedveltebb tárgya az állami függetlenség, Erdély önállóságot védelmező törek-
véseire helyezte a hangsúlyt – ez a kismagyar szemlélet, amellyel szemben a „nemzeti 
történetírás nem a pártpolitikától függő, nem egy országrészben gyökerező, hanem… 
kezdettől fogva tudatában van miden magyar egységének.”5

Az évtized végén a nagy összefoglaló előszavában a szerzőtárssal, Hóman Bálinttal 
közösen magabiztosan szögezi le: az eseménytörténet, a politika, valamint a közjogi 
kérdés középpontba állítása, a pártállásnak megfelelő állásfoglalás jellemző a 19. század 
historikusaira. Műveik, bár saját korukban nagy haladást jelentettek, „mind elavultak”, 
a múlt iránti érdeklődést „a bár csak harminc év előtti, mégis régenmúlt korszak törté-
netírói már ki nem elégíthetik”.6

A Szekfű nevével fémjelzett szellemtörténeti iskola programadónak szánt kötetében 
jelenik meg legrészletesebb áttekintése a 19. századi történetírásról.7 Itt felsorolja és 
méltatja annak eredményeit, miközben elítéli „vonalvezetését”, amely francia mintára 
„elsősorban a liberalizmus szempontjait alkalmazta”: azok a „kiterjedt korszakok… 
amelyekben a szabadság kérdése csekély vagy semmi szerepet nem játszott,” kiestek az 
érdeklődés köréből. Megíratlan maradt a középkor, a 16. század, a „nemzetietlen” 18. 
század első fele: „az egész nagy helyreállító munka, mely III. Károly és Mária Terézia 
idejében a magyar erők hatalmas nekilendülésével ment végbe, mai napig sem talált 
megfelelő feldolgozásra, s erről az egész korszakról másként nem, mint lenézőleg, 
megvetőleg, mint hazafiatlan, nemzetietlen korról szokás nyilatkozni.” Tévedtek azok, 
akiknek a „fejedelemség minden megmozdulása szabadságküzdelemnek tűnt fel… s 
maga az erdélyi állam a liberális felfogás szerint a magyar szabadság szimbólumává 
vált. Ez a »kismagyar« történetszemlélet az egész magyar történelemre nézve épp oly 
méltánytalan, volt, mint a kisnémet az egész német történetre.”

Azok, akik „a magyar történetet erdélyi szemmel nézték, s ezáltal elhanyagolták az ál-
talános magyar álláspontot, igaztalanokká váltak a nyugati magyarság működése iránt.” 
Míg ez az irányzat a fejedelemség szerepét túlbecsülte, „csekély figyelemre méltatta 
a nyugati Erdély-ellenes magyarság szolgálatait, csöndes, megszakítatlan munkáját, 
török-német közti önfeláldozó tűrését, és végletektől óvakodó politikai bölcsességét”, 
mivel az nem volt beilleszthető a szabadságideás világképbe.

A népszerű, de „méltánytalan” „függetlenségi” irányzat lelkesen mutatta be a 
Habsburgokkal harcoló Erdélyt, az ezzel „összekapcsolt nemzeti és vallásszabadság 
normává lőn, melyhez kellett mérni a magyar történet minden egyéb momentumát.” 
Túlbecsülte a fejedelemség szerepét, „másrészt túl csekély figyelemre méltatta a nyugati 
Erdély-ellenes magyarság szolgálatait, csöndes, megszakítatlan munkáját, török–német 
közti önfeláldozó tűrését, és végletektől óvakodó politikai bölcsességét, ami mind nem 
lévén beilleszthető a szabadságideás történetszemléletbe, a kismagyar irodalom minden-
kor könnyű szívvel elmellőzte méltatásukat.” Mindez szorosan kapcsolódott „az uralkodó 
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függetlenségi pártideá”-hoz, kizárólagossá vált „az egész magyarságot átfogó, s így a 
kismagyar momentumokat valamivel háttérbe helyező nagymagyar történetszemlélet 
helyett.”

Továbbra is Thaly az elítélt irányzat jelképes alakja: munkássága bizonyítja, hogy a 
politika elnyomja, saját szolgájává teszi a történettudományt, amely „gyermetegnek ne-
vezhető objektivitás-hiány”-hoz vezet a rajongóvá váló szerzőnél, akit a közvélemény 
Rákóczi udvari történetírójaként ünnepel. Az ellenzéki párt programjából származó 
Habsburgokkal szembeni gyűlölet jó és rossz küzdelmeként állította be a magyar múltat, 
ebből következik azoknak a mozgalmaknak a dicsőítése, amelyek az „idegen” házból 
származó uralkodók ellen fordultak. Mindez „pártpolitikailag bizonyára megokolható, 
de tudományos szempontból annál több hibában leledző felfogás,” mely az „újságírók, 
vagy kompiláló, pszeudotörténészek által” terjedt el.

Szekfű, a korszak kétségtelenül vezető historikusaként nagy hatást gyakorolt, kortár-
sai közül sokan elfogadták historiográfiai ítéletét, határozott és szenvedélyes fellépése, 
hatalmas tekintélye sokakat meggyőz. Az erdélyi arisztokrata író és politikus, Bánffy 
Miklós őt ismétli, amikor a 19. századi történetírást ostorozza,8 a neves közíró, Pethő 
Sándor, bár korábban bírálta Szekfűt, Trianon után követi felfogását ezen a téren.9 
Schöpflin Aladár a Nyugatban örömmel állapítja meg, hogy az „öregek” helyét átvet-
te a feltörekvő nemzedék, „amely radikálisan új, a régitől nemcsak különböző, hanem 
éppen a legfontosabb pontokon egyenesen ellentétes módon szemléli a magyar nemzet 
múltját és annak alakjait.”10

Figyelemreméltó, mennyire hasonlóan látja a korszakot Hóman, aki ugyanúgy élesen 
elítéli a liberalizmust, amely „a maga szabadságeszméinek történelmi igazolását keres-
ve, a 17. századi vallásharcok alkotmányjogi jellegének, a protestáns Erdély alkotmány-
védő szerepének kidomborításával és az erdélyi szabadságjog-rendszer dicsőítésével 
járult a katolicizmus történeti szerepének elhomályosításához.” Dogmának minősíti a 
„laikus”, szerinte „hovatovább egyedül jogosult »nemzeti« történetszemléletet”, amely 
„a függetlenségi párt propagandája nyomán pártpolitikai ideológiává lett,” terjesztéséért 
a politikusokat teszi felelőssé: az ellenzék csakúgy, mint a kormánypárt ennek a bűv-
körébe került. „Pázmány, Esterházy, Zrínyi 17. századi nagymagyar koncepciójának, 
vagy a 19. századi konzervatívok irányának” mellőzését veti a közvélemény szemé-
re, amiért azok „aulikus, klerikális, nemzetietlen, sőt hazafiatlan színben tűntek fel. 
Népszerűséghez csak liberális szemléletű történetíró juthatott.”11

Szekfű szenvedélyes fellépése, hatalmas tekintélye az őt élesen bírálókat is meg-
győzte: elfogadják a leegyszerűsítő historiográfiai beállítást. Németh szerint, az induló 
tudós „egyoldalú, egyszempontú történetírással találta szemben magát, amely társadalmi 
úton akarta letorkolni tudományosan megalapozott tételeit.” Bibó István csodálkozva 
kérdezi: „Hogyan jöhetett létre a múlt századi és századfordulói magyar függetlenségi 
törekvések árnyékában egy azokkal ily határozottan szembenálló történetszemlélet, mint 
a Szekfűé?” Amikor a harmincas évek végén az új nemzedék nevében Istványi Géza a 
„neopozitivizmus” égisze alatt fordul szembe a szellemtörténettel, a pozitivizmust lejárt, 
„analizáló, az adatok szerves összefűzésétől visszarettenő, minden ízében aszintetikus 
természetű történetírás”-ként mutatja be. „A fiatal történész-nemzedék számára ily 
körülmények között már nem élmény a pozitivizmus, ők nem élték át a nagy harcok 
korszakát, ők már merőben az új elvek alapján kapták módszeres kiképzésüket az egye-
temen, teljességgel ezekbe nevelődtek bele. A pozitívizmusról csak úgy tanultak, mint 
letűnt, elhibázott, rossz módszerről, amelyik némi kevés haszontól eltekintve általában 
rengeteg kárára volt a szellemtudományoknak.”12 
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Miközben történetírásának számos erénye elsikkadt, a kommunista hatalomátvétel 
utáni átideologizált tudományos életben pontosan az általa előtérbe állított dualista meg-
közelítésre volt szükség, felfogása kapóra jött az erőszakosan fellépő, az osztályharcos 
múltat mindenekelőtt hangsúlyozó rendszernek. Szekfű kategorizálásától, a „liberá-
lis” korszak elítélésétől, a kismagyar–nagymagyar, felelőtlen–felelős, függetlenségi–
Habsburg-párti szembeállítástól, az előző nemzedéken túllépni igyekvő azt elavultnak 
tekintő, magát korszerűnek hirdető irányzattól, bármekkora különbség van köztük, már 
csak egy lépés a „haladó”, forradalmi és „ellentmondásos”, „retrográd” hagyományok 
megkülönböztetése.

Láthattuk, Szekfű hajlamos a jelen következményeit a múltban levonni, a húszas–har-
mincas években nem csupán a 19. századot, de a teljes Mohács utáni magyar történelmet 
a trianoni Magyarországból szemléli. Ez az elfogultság publicisztikájában és történelmi 
munkáiban egyaránt kimutatható, ami követendő példaként szolgált egy olyan korban, 
amikor a nácizmus, majd az imperialista nyugat elleni harc szolgálatába állították a 
történetírást: az ideológiai küzdelem a történelemért is folyt, benne „az eljövendő tár-
sadalmi-politikai átalakulásért vívott küzdelem is tükröződött”.13 Nem szándékosan, de 
kétségtelenül megágyazott annak a végletekig leegyszerűsítő szemléletnek, amely ha-
marosan eluralkodott.14

Míg nála a magyarság a keresztény-germán kultúrközösséghez tartozik, az új irány-
vonal az „ősi ellenségünk a német hódító” aktuálpolitikai jelszó nyomán élesen bírálja 
a Habsburgokat. Szekfűnél a hanyatló korszak liberalizmusa mételyezi meg a törté-
netírást, 1945 után a polgári irányzatot, később a nacionalizmust kárhoztatják, és fon-
tossá vált az osztályharc kimutatása a múltban.15 Szekfűt támadják legitimizmusáért, a 
dualista rendszer magasztalásáért, az általa előnyben részesített „labanc” felfogás után 
a „kuruckodás” kerül előtérbe, és újfent a múltbeli hibák meghaladását hirdetik – ám a 
séma megmarad. Szerzőnk eközben megbékél a szovjet befolyással, a rendszer hívévé 
szegődik.

A kor vezető történész-politikusa, Molnár Erik Szekfű kategóriáit használja: „Múlt 
történetírásunk »kuruc« iránya a függetlenséget, a »labanc« iránya a centralizációt vá-
lasztotta. De mi nem eshetünk egyik irány uszályába sem, hanem keresztül kell vinnünk 
saját marxista-leninista vonalunkat.” A kétféle szemlélet mögött álló társadalmi erők 
kérdése, a török hódoltság megítélése gondot jelent, „a függetlenségi törekvést olyan fe-
udális réteg képviseli, amely az ország polgári fejlődését veszélyezteti. A centralizációs 
törekvések mögött pedig az a Habsburg-abszolutizmus áll, amely a reakciós ellenrefor-
máció erőire támaszkodik.”16

Szekfűhöz hasonlóan hanyatlástörténetként mutatja be a magyar történetírás múltját: 
a reformkorban, „a magyar polgári forradalom hajnalán a nemzeti függetlenség, a pol-
gári átalakulás követelését tűzte zászlajára”, ám a szabadságharc veresége, és különösen 
1867 után „feladta haladó célkitűzéseit”. Természetesen más téren marasztalja el ezt a 
korszakot, de ugyanúgy politikai, ideológiai szempontokat kér számon a történetíráson, 
amely „éppen a legfőbb kérdésekben, a társadalmi haladás és a nemzeti függetlenség 
területén” lett „megalkuvó”.17

A Szekfű-tanítvány Pamlényi Ervin a népi írókról szóló 1958-as vitában a magyar 
történetírás múltjáról szólva a korábbi liberális–szellemtörténeti szembeállítás helyett 
a kuruc–labanc kettősséget javasolja, a 16–17. század történelmével kapcsolatban, 
Habsburg-barát, klerikális és „kismagyar” megközelítésről beszél. Az első számára a 
fejedelemség léte, a „függetlenségi” harcok „az állami egység helyreállításának aka-
dályai”, az utóbbi „Erdélyt az önálló magyar államiság megtestesítőjének tekintette, 
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az innen induló függetlenségi harcokat és egyesítési kísérleteket, mint egyetlen reális 
politikai elgondolást értékelte.” Ennek az idealizáló „erdélycentrikus (így!18) történet-
felfogásnak a dualizmus korában, csakúgy, mint az 1930-as években megvolt a maga 
létjogosultsága, mert németellenes éle miatt „hozzájárult a függetlenségi gondolat éb-
rentartásához”.

Gondolatmenete alapján, „marxista történetírásunk a maga gyakorlatában ezen az 
ellentéten nagyjából már régebben túljutott, ha elméletileg nem is végezte el mindket-
tő felszámolását”. Természetesnek tartja a „habsburgbarát-klerikális” (így!19) irányzat 
kiemelt bírálatát: a hivatalos irányvonal „szorosabb kapcsolatba természetszerűleg az 
antihabsburgiánus-függetlenségi felfogással került”. Önkritikája szerint, a marxista tör-
ténetírás „bizonyos mértékben” a „kismagyar” irányzat hatása alá került: a Habsburg-
abszolutizmust túlságosan negatívan értékelte, a „függetlenségi” harcokat részesítette 
előnyben. „Legjobb erőinket erre a témakörre koncentráltuk, anélkül, hogy egyidejűleg 
kielégítően vizsgáltuk volna társadalmi haladás és nemzeti függetlenség összefüggéseit. 
Ez utóbbit néha egyoldalúan értékeltük, mind egyes személyek, mind egyes osztályok, 
pl. a köznemesség megítélésénél.”20

1956 után a hatalom a nacionalizmust a burzsoázia ideológiájává nyilvánította, a 
korábban szorgalmazott „függetlenségi” szemlélet szalonképtelenné vált, az inga ismét 
átlendült, ám a kettősség nem változott.21 Ennek a jegyében lép fel 1960-tól Molnár 
Erik, aki a párt iránymutatása22 alapján a „nacionalizmus”-sal való leszámolás céljából 
elindítja a nevével fémjelzett vitát. Ebben bírálja az előző időszak historikusait, akik 
a függetlenségi harcok kiemelésével, azok „feltétlen igenlésével sok vonatkozásban a 
nacionalista, kuruc történetírás vonalán haladtak tovább”. Ez „a jóhiszemű, de hamis 
aktualizálással függött össze”: a történészek a pártvezetéstől buzdítva a szocialista ha-
zafiság előzményeit keresték a múltban, miközben az ettől „elválaszthatatlan proletár 
internacionalizmusról többé-kevésbé megfeledkeztek”.23 Míg Révai és Mód népfrontos 
történetírása a kuruc hagyományokban fogant, 1956 után Molnár Erik a labancos felfo-
gás hívévé szegődött, ezzel „közvetve rehabilitálta” Szekfű nézeteit.24

A neves Szekfű-tanítvány, Kosáry Domokos, aki az 1956 utáni meghurcoltatását 
követően visszatérhetett a Magyar Történelmi Társulathoz, felismeri a kínálkozó lehe-
tőséget korábban sokat bírált tanára álláspontjának védelmére és sürgeti a „nemesi-naci-
onalista” maradványoktól való megszabadulást. A 19. századi „nacionalista” történetírás 
két, 1867-es, illetve függetlenségi változatát különbözteti meg. Fájlalja, hogy a Szekfű 
műveiben uralkodó előbbit bírálták, miközben az utóbbit korszerűsíteni, folytatni pró-
bálják; „a nacionalizmus egyik formája ellen nem lehet annak másik formájával hada-
kozni, általában nacionalizmus ellen nem lehet nacionalizmussal küzdeni.”25

Azt hangoztatja, hogy „az értelmiség mindig egy társadalmi osztályhoz kapcsolódik, 
annak szempontjait fogalmazza meg”, a kiegyezés korában a történészek munkáiban 
igen sok „feudális eredetű, nemesi vonás” érvényesült továbbra is, elsősorban a ne-
messég érdekeit tartották szem előtt, visszamenőleg „idealizálták” múltbeli politikai 
szerepüket. Később a „dogmatizmus” idején ezt hasonlóképpen megtették. Kosáry né-
zeteit még a Népszabadságban is kifejtette.26 Egy újabb vitában a régi érvvel hozako-
dik elő: a nacionalizmus mindkét fő változata „lényegében véve ugyanazon társadalmi 
erőket és ugyanazon fő célt: a nemzeti hegemóniát szolgálta”. 1945 után „sok illúzió 
maradt meg, sőt éledt fel újra a dualizmus kori függetlenségi párttal kapcsolatban”, 
mely retrográd és nemesi politikát képviselt, az illúziókat a hamis Rákóczi- ill. Kossuth-
kultusz éltette, így mindazt megtestesítette, amit a kor hivatalos kurzusa a múltban elve-
tendőnek, tartott. Szekfű fellépése ez ellen „jó irányú próbálkozás… új, polgári oldalról 
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lépett fel a hagyományos, elavult, köznemesi szemlélettel szemben… Szakmailag, ha 
ma közelebbről megnézzük, neki volt igaza, és nem a Ballagi Aladároknak, Thaly 
követőinek.”27

Akárcsak Szekfű és Molnár, összeköti a korról, annak elitjéről szóló kritikáját az 
akkori történetírás bemutatásával: mindkettő hanyatló, a historikusok a „polgárosult, 
liberális köznemesség” álláspontját tükrözik, egy olyan osztályét, amely 1849 után „a 
múltba fordult, főleg az önálló nemzeti politika és a Habsburg-ellenes harcok vigasztaló 
emlékei felé”. E réteg a feudális múlt képviselője, eltávolodott a forradalmi eszméktől, 
a társadalmi reformtól, a haladástól, és „fő céljának azt tekintette, hogy saját társadalmi 
és nemzeti hegemóniáját biztosítsa a régi osztályon belül, a parasztokkal, utóbb a mun-
kásokkal, illetve a nemzetiségekkel szemben”.

Mintha Szekfűt olvasnánk, amikor több alkalommal a történetírás jellemzőit sorolja: 
„a köznemesség politikai szerepének visszamenőleges idealizálása, a rendi politikai 
mozgalmak minden vonatkozásban nemzeti szabadságharcokként való feltüntetése. Az 
alapvető ellentét, jobbágy és nemes között, így elhomályosult, viszont előtérbe került a 
Habsburg-hatalom és a magyar rendek, a nemesek között, illetve a magyar feudális ural-
kodó osztály különböző rétegei és csoportjai között kialakult konfliktusok története.”

A 19. század végén a szaktudományon belül „inkább 1867 hívei álltak előtérben”, ám 
ők is „azonosították magukat a 16-17. századi rendi-nemesi törekvésekkel”, amelyeket a 
kiegyezés előzményeként, a Habsburgokat kompromisszumra kényszerítő mozgalmak-
ként fogták fel – miközben elítélték az abszolutizmust. A 20. század elején, a közéleti 
(társadalmi, nemzeti) ellentétek kiéleződtek, „1867 régi típusú hívei… kezdtek elszige-
telődni”, előretört a nacionalizmus kiegyezéssel szembeforduló függetlenségi változata. 
Ennek hangadója a nemesség, amely a „függetlenség” jelszavát „már nem a haladás, 
hanem ellenkezőleg: nagyrészt retrográd célkitűzések szolgálatában használta fel, a 
soviniszta uszítás egyik eszközeként az erősödő társadalmi és nemzetiségi elégedetlen-
séggel szemben”. Az irányzat leírásakor Szekfű egykori tipizálására támaszkodik: erős 
nacionalizmus, a Habsburg-ellenes harcok dicsőítése, a nemesség történelmi erényeinek 
romantikus magasztalása.28

A Szekfű nyomán adott dualisztikus képet mélyíti el, mindkét korszakban ugyanazt 
a törésvonalat húzza meg. Megkülönbözteti a(z M-mel, jelölt) marxista és „az ötvenes 
évek küszöbén pályafutás végéhez ért” (P-vel jelölt) polgári történetírást, ám ezeken 
belül hasadást érzékel. P1 a dualista korszak 67-es felfogása, melynek folytatása az el-
lenforradalmi korszak „színvonalasabb” irányzata, P2 a kiegyezési korszak 48-as irány-
zata és annak folytatása. Ezekről nem ad mélyreható elemzést, de azt megtudjuk róluk, 
hogy egyaránt nemesi-polgári bázison alapultak. Az ötvenes évek elején a marxista 
megközelítés elsősorban a P1 

ellen támadt, átvéve, hasznosítva a P2 bizonyos elemeit. E 
miatt a „szakmailag gyenge színvonalú, a dogmatizmus politikájának közvetlenül alá-
rendelődött, nemzeti jelszavakkal manipuláló” M2 állapotáról, utóbb „kedvezőbb viszo-
nyok között, a történészek a magasabb szintű M1 megvalósítására igyekeztek,” aminek 
érdekében „nyilvánvalóan túl kellett jutniuk az M2+P2 képletén”, melynek hagyományai 
„bizonyos fokig ma is folytatódnak”. Nem lehet egyenlőségjelet tenni az M2 és a P2 kö-
zé, ám azok egyformán visszamenőleg szerették volna módosítani a történelmet, és saját 
kizárólagosságukat hirdették.29

A nyolcvanas évek végén, a változó körülmények közepette Szekfű már nem a köz-
nemesi, hanem a romantikus nacionalista irányvonal ellen képviselt „új, modern polgári 
szemléletet”. Úgy állítja be, mint akinek nem volt jelentős befolyása a szakmára a két 
háború között, miközben „helyesebben” látta az ország múltját, mint a vele szemben 
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álló, Domanovszky nevével fémjelzett, protestáns és Habsburg-ellenes (!) hagyomány.30 
Élete végén, a 2000-es években továbbra is „Thaly és követői… retrográd” Rákóczi és 
Kossuth-kultusza, az általuk képviselt „hangos és hamis nemesi nacionalista romanti-
ka”, az „öntelt és sokban irreális gentry-szemlélet” ellenében mutatja be a „modernebb, 
polgári jellegű, szakmai tanulmányokkal” jelentkező Szekfűt.31

Monostori helyesen állapítja meg, hogy Kosáry „érvelésében Szekfű Gyula ítéletét 
eleveníti fel a liberális történetírással szemben”, amely a 16–17. században elsősorban a 
Habsburg-ellenes szabadságharcok sorozatát látta. Hatására szívósan él tovább a Szekfű 
által felállított kettősség. Ezt mások is követik: Glatz Ferenc,32 úgy látja, „a kuruc-labanc 
problematikát, amelybe a »nemzetit« a korban általában beleszorították, Szekfű polgári 
oldalról kívánja meghaladni”, ezért megközelítése „egy egész historiográfiai korszakkal 
való előrelépést jelentett Thalyhoz képest”, aki elavult rendi felfogást képvisel.33 Gergely 
András számára Szekfű nem hagyományos „labanc” koncepciót alkotott, hanem olyan 
„magyar” felfogást, „amely dicsérve-torzítva befogadja a protestáns-kuruc vonulatot 
is”.34 Erős Vilmos egyetértően idézi Glatzot, ő is „Thaly Kálmán és védői”-vel szemben 
dicséri Szekfűt, az őt bírálók álláspontja (Németh Lászlót, Bibó Istvánt és Dénes Iván 
Zoltánt említi) a „Thalyék által reprezentált pozícióból levezethető”.35 Másutt a nemzeti 
romantikus „iskola” kedvenc tézisei közt van „Erdély, a protestantizmus, a nemzeti és 
vallásszabadságért folytatott küzdelem, a 18. század hanyatlásként való megfestése, a 
kiegyezés elutasítása”.36

Romsics Gergelynél „a magyar történetíráson belül általánosan elfogadott egy „la-
banc”, arisztokratikus és katolikus, valamint egy „kuruc”, köznemesi és protestáns irány, 
megkülönböztetésüknek hasznossága megkérdőjelezhetetlen. A magyar historikusok 
újkori nemzedékeit tekintve szinte mindegyikben felfedezhetjük a két pólus köré cso-
portosítható nézetek ütközését.37 A legújabb jelentős összefoglalásban Romsics Ignác a 
dualizmus kori magyar történészeket megkülönböztető fontos szempontként tartja szá-
mon a Habsburgokhoz, illetve Bécshez és az 1867-es kiegyezéshez való viszonyt.38 Baár 
Mónika angolul megjelent munkájában a magyar történetírás sajátosságának mondja, 
hogy 1867 után is az Ausztriával való viszony áll a középpontban, szerinte főleg protes-
táns történetírók bírálják a kiegyezést.39

(A dualisztikus historiográfiai kép bírálata) A fentiek alapján úgy tűnik, mintha ezen a 
téren valóban érvényesülne a Szekfű-féle felfogás, miközben számosan bírálták.

Egyik mestere, Angyal Dávid már A száműzött Rákóczi megjelenésekor figyelmez-
teti: „nem áll, hogy Thaly megváltoztatta a közfelfogást a szabadságharcokról… Neki 
csak a Rákóczi kultusz fejlesztésére volt nagy hatása.”40 Szekfűt egyetemi magántanári 
állásra ajánlva, fölöslegesnek minősíti Szekfű polemikus célját, „mert Thalyt a ma-
gyar történetírók nem felfogása, hanem másnemű érdemei miatt becsülték. Thaly nem 
történetet írt, hanem lelkesedett Rákócziért és híveiért… A magyar történetírás a múlt 
század utolsó harmada óta általában véve nem a Thaly nyomdokain járt, mint Szekfű hi-
szi, csak némi concessiokat tett szenvedélyesen parancsoló meggyőződésének, ami nem 
ártott a közszellemnek és a magyar történeti felfogást nem zavarta meg.” Véleménye 
a későbbiekben sem változott, élete alkonyán úgy emlékszik, hogy 1909-ben, amikor 
akadémiai díjra terjesztette elő Thalyt, nem a történetírónak, hanem a történetkutatónak 
szánta a jutalmat. „Thaly inkább költő és rétor volt, mint történetíró. De az ő párját rit-
kító kutatási szenvedélyének köszönhetjük, hogy II. Rákóczi Ferenc korának történetét 
elég világosan látjuk és e kor jelentőségét is kellően méltányoljuk.” Idézi Riedl Frigyest, 
aki ugyancsak elismerte Thaly érdemeit a Rákóczi-kori balladák közlésében.41
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Angyal mellett másik tanára, Marczali Henrik ajánlotta Szekfűt az egyetemre, ő ha-
sonlóképpen cáfolja a nevezetes lábjegyzetet, az félrevezető: „Ez reám nézve nem áll. 
Thaly egész diktatúrája alatt úgy írtam Rákócziról, és koráról, ahogy meggyőződésem 
parancsolta. Az ilyen diktatúrának, amely nem tudományon, hanem, mint a szerző ki-
fejti, terroron alapult, csak gyönge, magában nem bízó ember veti magát alá… az ilyen 
általánosítás ellen a magyar historiográfia becsülete érdekében… tiltakoznom kell.”42

Amint láttuk, mindezek dacára Szekfűnek sikerült Thalyt máig elfogadott hivatkozási 
ponttá, mércévé, egy „iskola”, vagy „irányzat” vezéralakjává emelni, amivel a korszak 
magyar történettudományának teljesítményét minősíti.

A bírált nemzedék még életben levő tagjai (Angyal és Marczali mellett például 
Károlyi) a későbbiekben nehezményezték, amiért „lenézik” őket, nem csupán saját mun-
kásságuk, hanem már elhunyt neves kortársaik, példának okáért Pauler Gyula érdekében 
is felemelték szavukat. Elsősorban keserű hangú levelekben, bár időnként a nyilvános-
ság előtt is bírálják az új irányzatot.43

A fiatalabbak közül számos ponton cáfolja megállapításait Domanovszky Sándor: 
Hóman és Szekfű cikkei „túlságosan kiélezettek… a pozitivizmus iskolája, az adatközlő 
előkészítő munka és a liberális történetszemlélet ellenében… a felvilágosodás kora óta 
úgyszólván állandóan párhuzamosan futnak és küzdenek egymással” a különböző irány-
zatok. A kiegyezés után „természetes visszahatás” a nemzeti küzdelmek iránt megnöve-
kedett érdeklődés, a kollektív jelenségek elhanyagolása az „iskolázatlanság” következ-
ménye, nem a közvélemény nyomásáról van szó, és nem igaz, hogy a Szekfű és követői 
által annyiszor hangoztatott szabadságidea állt volna a történetírás homlokterében. „A 
mohácsi vész után, bármennyire hatottak a magyarság életében más erők is, a homlok-
térben mindig a közjogi harc állott. Ezért irányult elsősorban és szinte kizárólag erre 
a figyelem. Itt tehát nem lehet szó a liberális szemlélet fénytöréséről.” Az elsősorban 
középkorász Domanovszky szerint „az sem áll, hogy azok a korok, amelyekben a sza-
badság kérdése csekély szerepet játszott, kiestek az érdeklődés köréből”, nem igaz, hogy 
azokat elhanyagoltak volna, szó sincs a „középkor elejtéséről”, az Árpád-kor legalább 
1222-ig „mindig erősen fölszántott terület volt”. A Századokban megjelent bírálatban 
„még nagyobb tévedésnek” tartja a kismagyar–nagymagyar kettősséget, már csak annak 
eredete miatt is: túl sok különbséget és ellentétet lát Erdély és Poroszország fejlődésében 
ahhoz, hogy ilyen párhuzamot lehessen felállítani köztük. Szekfű talán „saját korának 
tudatát vetíti vissza a múltba, amikor a kényszerűségből önállóvá lett Erdély felé sem-
mi megértést nem tud mutatni”, vagyis éppen azt veti a szemére, amivel az a dualista 
korszak történészeit vádolta: aktuálpolitikai szempontoknak rendeli alá tudósi ítéletét.44

Szerkesztőtársa, Hajnal István osztja Domanovszky nézeteit: „az új módszer kívá-
nalmai jórészt már a réginek is kívánalmai voltak”.45 A kritikus Hatvany Lajos Horváth 
Mihály védelmére kelve pellengérezi ki Szekfű beállításait, ez előző nemzedék „leírá-
sát”.46 Gyömrei Sándor szerint, „a Szekfű Gyula köré csoportosuló iskola merészen 
kesztyűt dob az egész háború előtti történetírásnak… érthetetlen módon szakadékot ás a 
19. század liberális-pozitivista történetírása és saját maga között, amikor annak haladás-
eszméjét elveti.”47

Szekfű érdemben nem reagált e kritikákra, leveleiben bosszúsan és sértődötten emlé-
kezik meg azokról.

1945 után sem hiányoztak a Szekfű-féle historiográfiai felfogást elmarasztaló vé-
lemények. A hatvanas években Lederer Emma tévesnek minősíti azt a nézetet, amely 
a dualizmus korában egymással vetélkedő „kuruc”, „kismagyar” ill. Habsburg-barát, 
„nagymagyar” történetírást feltételez. A „teljesen hamis koncepció” nyomán az utókor 
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Thaly jelentőségét – pozitív és negatív értelemben egyaránt – eltúlozza, valójában nincs 
nagy szerepe a magyarországi polgári történettudományban, szerepe csak a politikai élet 
felszínén nyilvánul meg. „Hatása nem a tudósé, hanem a politikus költőé, a Rákóczi író-
deákjáé… Valójában Thalynak tanítványai nincsenek, s nem is lehetnek. Féltékenysége, 
amellyel az összegyűjtött anyagot magának tartotta meg, teljes képzetlensége, amely-
ben messze felülmúlta kora többi autodidaktáját, nem is tette lehetővé, hogy valóban 
tanítványokat neveljen.” Munkássága „sokszor már a dilettantizmus határát súrolja”, 
hozzá kapcsolódó történetírói irányzatról vagy iskoláról nem beszélhetünk. A szám-
űzött Rákóczi körüli vita „igen károsan hatott Szekfű szemléletére. Elmélyítette addig is 
konzervatív, Habsburg-barát szemléletét… kiépítette híres és későbbiekben oly hatásos 
nemzedékelméletét.” A vita hatása végighúzódik Szekfű későbbi munkáin, ebből ered 
Thaly életműve és az ún. „kuruc” történetírás túlbecsülése.

Elismeri, hogy voltak ellentétek a történészek közt, így Thalyt is bírálták, ám szerinte 
elsősorban annak sajátos Rákóczi-képe, „és nem annyira valamiféle valóban független-
séget hirdető kuruc felfogása” miatt. Ebben az időben ugyanis „a kiegyezés feltétlen el-
ismerése és a Habsburg-barátság” jellemzi a magyar történészeket, Thaly „kuruckodása 
alapvetően nem áll szemben a kor történetírásának fő vonalával… a Thaly-féle sújtásos, 
romantikus Rákóczi-kép egészen jól megfért Ferenc József dicsőítésével.” A legbefolyá-
sosabb történészek a kuruc-kérdésben „kiegyenlítő álláspont”-ra helyezkedtek. Míg töb-
ben felekezeti különbségeket igyekeznek kimutatni a korszak történetírásában, Lederer 
felhívja a figyelmet, hogy a református Szilágyi Sándor „mély hódolattal ír Pázmány 
Péterről”, és „a katolikus Fraknói tartott fölötte emlékbeszédet”.48

R. Várkonyi Ágnes nagyszabású pozitivizmus-monográfiájában a második világhá-
borúig áttekintette a historiográfiát. Egészen más szempontok alapján ítél: a független-
ségi-aulikus szembeállítás helyett realista és romantikus megközelítésről,49 és ezeken 
belüli változatokról szól (pl. népies-polgári realizmus, nemesi-polgári realizmus), a 
felekezeti eltéréseket nem tartja döntő jelentőségűnek. A „kuruc” és „labanc” irányza-
tok egyformán romantikusak. Szekfű elfogultságáról ír: „képe a hanyatló generációk 
láncolatáról elterelte a figyelmet a lényegről”, nem értékeli az 1850-es évek magyar 
történetírásának teljesítményét, amikor különböző polgári irányzatok: „a liberális, a 
forradalmi romantikus és a pozitivista történetfelfogás elemei teszik differenciáltabbá a 
kibontakozó társadalomtörténeti szemléletet.”50

Miközben Kosárynál egykori tanára a régi irányzatot elutasító, a korszerűtlent fel-
váltó szakszerű történetírás zászlóvivője, Várkonyinál nem úttörő, a Thaly-kritikának, 
csakúgy, mint a realista megközelítésnek, fellépésekor komoly hagyományai voltak: „A 
száműzött Rákóczit író fiatal Szekfű nem magányosan vette fel a harcot a romantikus 
felfogással szemben. A török hatalomtól megszabadult Magyarország történetéről már 
számos szigorúan vett, színvonalas szakmai eredmény született előtte. Ezek különböző 
területeken messze meghaladták a felszínes 19. századi kuruc-labanc romantikát. Szekfű 
előtt alaposan elő volt készítve a talaj.” Salamon, Tagányi, Szilágyi, Károlyi, Pauler, 
Fraknói, Angyal „megkezdte egy új, igazabb történelmi kép kialakítását. Hevesen bírál-
ták a romantikát, Thaly történetírását, és a magyar történelem addig ismeretlen terüle-
teire világítottak rá.”51

Amikor Szekfű a nevezetes lábjegyzetben Thaly ellen fordul, „szinte démonikus erőt 
tulajdonít” neki, pedig „korszakok és országok történetírását, történetszemléletét soha 
sem egyetlen historikus alakítja, bármilyen tehetséges és szuggesztív alkotó legyen”. 
Téves a beállítás, miszerint Thaly egyedül szembeszállva a kor kiváló historikusaival, 
„győzött, mert elnémult a történeti kritika”. Szekfű valójában nem vizsgálta az előző 
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nemzedékek történetírását, sem akkor, amikor A száműzött Rákóczi vita során a „klasszi-
kus hagyományok” örökösének tüntette fel magát, sem később, amikor a pozitivizmus 
ellenében fejti ki álláspontját.

Szekfű megkerüli az igazán fontos kérdéseket, vakvágányra tereli a nevezetes vitát, 
ami „történetírásunk egy elmulasztott nagy lehetőségét példázza.” Miközben alkalom 
nyílna felülemelkedni az egyoldalú állásponton, a hazafias jelszavak puffogtatásán, 
visszakanyarodik a romantikus felfogáshoz, a nemzeti elkötelezettséget állítja a tudo-
mányosság mércéjéül, ezzel az előző század legkárosabb örökségét eleveníti fel. Mintha 
más szerzőről írna, mint Kosáry: nem a köznemesi irányzat kritikusaként jelenik meg, 
abban felelős, hogy nem sikerült túllépni azon, hatására a haladó irányzatok, szerzők 
háttérbe szorultak, valójában a romantikus Toldy és Thaly örökségét eleveníti fel (bár ezt 
így nem mondja ki). „A kör bezárult. A régi romantikus historiográfiai felfogást feszege-
tő igyekezeteket mind betemette, eltorlaszolta a vita, s még inkább legfőbb tanulsága: a 
történetíró megítélésében a tartalmilag nem tisztázott, a szubjektíven értelmezett, kisajá-
tított nemzeti szemlélet, önkényesen értelmezett hazafias felfogás a döntő.”

Szekfű álláspontja a későbbiekben sem lett árnyaltabb, csupán benyomáson, nem ko-
moly kutatómunkán alapuló ítéletről van szó. „Kiragadott tények és példák mozaiksze-
meinek kellene itt összetartania egy koncepciót, mely nem a valóság beható vizsgálata 
alapján alakult ki, hanem már eleve készen volt, mikor a múltból bizonyító anyagot ke-
restek hozzá képviselői. E koncepció lényege pedig az, hogy a hazai történetírás múlt-
jából hiányzanak, attól idegenek az antifeudális, forradalmi, társadalomtörténeti szem-
léleti elemek. Historikusaink kezét a nemesi-nemzeti öntudat irányította.” Valójában az 
előző korszak romantikus értékkategóriái élednek fel: „A kuruc, a labanc, az aulikus, 
az ellenzéki minősítési normák ugyan kiegészülnek vagy korszerűsített változatokban 
tűnnek fel, de a gyökerek közösek.”52

Sajnos, a későbbiekben Várkonyi historiográfiai érdeklődése háttérbe szorult, két 
évtizednek kellett eltelnie, amíg néhány tanulmány erejéig ismét a magyar történetírás 
múltja felé fordult.53 Szekfű-bírálata éles marad: „bármennyire szép is fejtegetése a »se 
nem kuruc, se nem labanc«, hanem egyetemes történetírásról, nem feledhetjük, hogy 
megmarad a Habsburg-magyar viszony zárt keretei között.” Önkritikusan mutat rá a 
leegyszerűsítő kettősség terméketlenségére, amikor a 20. század elején Bécsben mű-
ködő magyar történészekről ír: „Sémákkal intéztük el: aulikus, Habsburg-barát, vagy 
Habsburg-ellenes, esetleg apolitikus. Ezek nem ismeretelméleti fogalmak.”54

Jelentős részben Várkonyi érveit veszi át Dénes Iván Zoltán, aki elsőként szentel 
önálló monográfiát a 20. század első fele kétségtelenül legfontosabb historikusának: 
Szekfűt „káros illúziók újratermelésében, egy igen sajátos antidemokratikus foganta-
tású és jellegű történetértelmezés kidolgozásában és népszerűsítésében” marasztalja el. 
Amikor a historiográfiai és eszmetörténeti kritika összefonódik, „különböző minőségek 
mosódnak egybe,” történeti koncepciójában a magyar liberalizmusnak a kurucos beál-
lítottsággal való azonosítását valósítja meg, a tudomány terén a polgári liberális törté-
netírást a függetlenségi romantikus nacionalizmusnak felelteti meg. Kosáryval szemben 
nem tartja jogosultnak „a sommás és leegyszerűsítő polarizálást, amely a köznemesi és 
polgári történetfelfogás ellentétében véli megragadni a lényegi elhatárolást az ellenfor-
radalmi korszak történészgárdájának szemléletbeli megoszlása tekintetében.”

A „kuruc” eszmény bírálatával Szekfű nem újított gyökeresen, ahhoz hasonló előfel-
tevést érvényesít, ellenfelei vádjainak lényegét, a tudomány politikumnak való aláren-
delését fogadja el a „nemzeti, tehát tudományos” tétel vállalásával és érvényesítésével. 
A végső érv mindkét oldalon „a legveszedelmesebb és legtudománytalanabb alapelv”: 
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a magyar érzület, az ideológiai szempont, amivel „tudományon kívüli tényezőket ré-
szesít előnyben és azokra alapoz.” A keleti-nyugati kettősség hangoztatása gátjává vá-
lik a romantikus nacionalista irányzat következetes és érdemi meghaladásának. Hiába 
hangoztatja a „kuruc-labanc” ellentéten való felülemelkedést, ő maga „reprodukálja 
a leegyszerűsítéseket.” Ezzel „a historiográfiai polarizálással… ideológiai ellentétet 
fogalmaz meg, hiszen az értéket értelmezi általuk,” ezért „szemléletének alaprétege, 
dilemmájának negatív feloldása megakadályozta abban, hogy a romantikus nacionalista 
történetszemlélet következetes ellenfele lehessen.”

Kosáry (csakúgy, mint a Szekfűt élesen bíráló Szigeti József) kisajátítja a „progresz-
szió-felfogást”, a közvetlen politikai-ideológiai minősítés igényével lép fel, a szembenálló-
nak feltételezett álláspontot elveti, ezzel képtelenné válik a megértésre. Ítélete megalapozat-
lan, „nem következetes és tárgyilagos elemzés, hanem a vád tárgyául szolgáló fogalomra 
való visszavezetés elfogultsága húzódik mögötte.” Kosáry „egykori mesterét teszi meg a 
lehetőségeken belüli pozitívumnak, s majd mindenki vagy azon kívül reked vagy legalábbis 
elmosódottabb,” Szekfű nála „a tudományos álláspont” letéteményese, az őt bírálók pedig 
„mind a romantikus nacionalista álláspont híveivé kell hogy degradálja vagy nem vesz róluk 
tudomást.” Kritikátlanul elfogadja „a Szekfű által létrehozott historiográfiai konstrukciót, 
amely lényegében Thaly Kálmán és Szekfű Gyula ellentétében véli fellelni a magyar tör-
ténetírás akkori alapképletét. Az erre redukált képlet szerint minden jó és színvonalas az 
utóbbi előképének, minden ezzel ellentétes viszont az előbbihez kapcsolódónak tekintendő.” 
Dénes az 1970-es évek közepén tulajdonképpen a dogmatikus marxizmust marasztalja el, a 
„haladó” és „retrográd” hagyományok szembeállítása elfogadhatatlanul hamis képet nyújt, 
amikor a történeti valóságot „kisajátítható és kisajátítandó pozitívumokra és puszta megbé-
lyegzéssel elintézhetőnek tartott negatívumokra bontja szét.”55 Szekfű a „labanc irányzatot 
termelte újra és emelte magasabb szintre, mégpedig úgy, mintha az általa képviselt álláspont 
a tárgyilagos, legendaoszlató megközelítés lett volna.”56

A magyar történetírás múltját az 1990-es években áttekintő Gunst Péter sem tud 
szabadulni a kettősségtől, udvarhű, vagy inkább dinasztiahű aulikus táborról és füg-
getlenségi pártiakról ír, amelyek a Magyar Történelmi Társulat, ill. az Akadémia köré 
szerveződnek, ám elismeri, „az ellentétek, néhány kiélezett szituációtól eltekintve, való-
jában nem voltak túlságosan élesek,” nem elsősorban a történetírókat, hanem a „nagy-
közönséget” osztották meg. A kimagasló historikusok „semmiféleképpen sem hagyták 
befolyásolni magukat ilyenféle meggondolásoktól”, „túltették magukat mindezen, s 
alapjában közös bázisra helyezkedtek” amikor elfogadták „a kiegyezést, az államformát, 
az uralkodóházat, az uralkodó személyét. E téren függetlenségiek, kurucok és aulikusok, 
labancok között nincs különbség.”

„Évtizedek, egy évszázad távlatából a nézeteltérések sokkal kisebbnek tűnnek, mint 
amilyenek valójában voltak, s ma már úgy tetszik, elsősorban politikai jelszavak hang-
súlyozásában volt különbség, mintsem a történelem alapproblémáinak értékelésében.” 
A felekezeti különbségek vagy a függetlenségi-aulikus kettősség nem meghatározó a 
történészek körében, azok „csupán színezték a képet, de alapmotívumait nem jelen-
tették.” Thalyt elsősorban forrásközlőként tartja számon, monográfiai „a források laza 
egybefűzése némi összekötő szöveggel,” nem volt képes jelentős összefoglaló munkát 
alkotni. Marczali Henriket, akinek munkásságával behatóbban foglalkozott, mindkét 
táborba beilleszthetőnek tartja.57

Dénes több mint négy évtized után nemrég elkészült átfogó Szekfű-monográfiájában 
figyelmeztet: amikor Kosáry, majd Glatz „a historiográfiai paradigmát meghatározó hely-
zetbe kerültek, úgy látszott, hogy végleg eldőlt: csak Szekfű önmagáról kialakított képe 
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és ellenségképe közül lehet és kell választani.” Kosárynál mestere „a polgári történet-
író, európai színvonalú tudós, illúzióoszlató, a romantikus nacionalizmus következetes 
ellenfele, szemben az ötvenes-hatvanas évek reakciós ideológus sémájával. Egykori vi-
tapartnerei romantikus nacionalista dilettánsok vagy demagógok.” Holott már Várkonyi 
munkái „nyilvánvalóvá tették, hogy ez egyáltalán nincs így, és nem is kell, hogy így 
legyen. A megbélyegzés és az eszményítés váltógazdaságától független diskurzusra 
törekvés már évtizedek óta – újból és újból – érzékelhető. Ám úgy, ahogy az szokásos: 
kivételképpen, s a divatáramlatok és a régi és új monopolhelyzetek ellenében.”58

(A 19. századi történetszemléletről) Szekfű és követőinek ítélete a 19. századi történet-
írásról megalapozatlan. Bár pályáját egy Szamosközy Istvánról szóló tanulmánnyal 
kezdte, és egyik utolsó jelentős szakmunkáját az erdélyi szász történetírókról írta, az 
elődökről megfogalmazott súlyos állításait nem előzte meg kutatómunka.59 Ugyanezt 
mondhatjuk Kosáryról, akinél különösen szembetűnő ez, ha összehasonlítjuk idézett 
műveit a magyar történetírás egy korábbi időszakát bemutató alapos és tárgyilagos ta-
nulmányával.60

A Kosáry nyomán haladók elfogadják Szekfű önképét, aki magát az ósdi irányzat 
meghaladójaként, és egy korszerű vezéralakjaként határozta meg: „már korábban fel-
szabadultam az egyoldalú kismagyar ideológia alól és utána szinte egyedül – ezt nem 
büszkeséggel, sajnálattal mondom – próbáltam meg kuruc és labancnak történeti szin-
tézisét adni.”61

Kétségtelenül Szekfű és Kosáry tekintélyének köszönhető hat máig a dualisztikus 
kép, mely valamiféle függetlenségi–aulikus ellentétben véli felfedezni a 19. század má-
sodik fele magyar történetírásának legfontosabb törésvonalát. A feltételezett kettősség 
bizonyítása olyan alapos vizsgálatot igényelné, amilyenre Várkonyi több mint negyven-
éves nagyszabású monográfiája óta tudtommal senki sem vállalkozott, az ő áttekintése 
is csupán 1860-ig terjed, és némiképp még magán viseli a marxista ideológia jegyeit.

Véleményem szerint, Szekfű és követői ezen a téren torz képet adnak, mely egy szeren-
csétlen62 kettősség jegyében fogant. Az elcsépelt jelzők nem alkalmasak arra, hogy jellemez-
zék a kor történetírását, amelynek legfontosabb kérdései nem a kiegyezés vagy Habsburg 
uralkodó megítélése körül forogtak, a komoly teljesítmények esetén egészen más értékelési 
szempontokra van szükség, ideje volna végre a tudományos diskurzusban megszabadulni 
tőlük, és meghagyni őket a publicisztika és a politikusok játékszerének. Természetesen ennek 
bizonyítása hosszadalmas kutatómunkát igényelne. Az alábbiakban csupán néhány példát 
hozok álláspontom alátámasztására, a Monostori által felvetett témakör, vagyis a „független-
ségi” küzdelmek megítélésével, az általa sürgetett „szintézissel” kapcsolatban.

A modern magyar történetírás indulásakor, a reformkorban, az ifjú Horváth Mihály 
úgy véli, „selejtes azon nemzet, mely annyira szűkölködik egyéb dicséret és dicsőség-
ben, hogy eleinek régiségét és dicsőségét tartja legfőbb jelességének”. Néhány évre 
rá leszögezi, hogy a méltó tisztelet mellett a historikusnak feladata az elődök botlá-
sait, tévedéseit is „hű ecsettel” rajzolni, ilyen módon intve, és óvva „a jelen s jövő 
nemzedéket hasonló, a nemzet életére s virágzatárára rontólag ható tévedésektől”. 
Amennyiben e „tiszta szándék, e szent cél vezeti az írót… csak kötelességét teljesí-
ti. A történetírásnak, hogy célt érjen, és rendeltetésének megfeleljen, a nemzetiségi 
kevélység kisszerű nézeteiről fel kell emelkednie az emberiség álláspontjára, s innét 
mondani ki ítéleteit, innét adni irányt s indítást a jelen s jövőnek. És jaj a nemzetnek, 
hol ezt bátran s az elődök iránti hálátlanság vagy nemzet elleni vétség vádja nélkül 
nem tehetni!”63
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„Az újabb magyar történetírás megalapítója”64 dicséri Erdélyt, a nemzeti jogok tá-
maszát, ám „hősi karakterei” közt többségben vannak a Szekfű által nagymagyaroknak 
mondott nyugatiak. Az időszak az „erkölcsi elaljasodásnak” is számos példáját felvonul-
tatja: „telhetetlen, a hon legszentebb érdekeit gázoló önzés, honárulás, a szó- és eskütörő 
oszmánnali egyetértés, mi elégszer iszonyú büntetést vont magára”, ugyancsak előfordul 
– cseppet sem idealizált kép ez a 16–17. századról.65

A később függetlenséginek nevezett szemlélet 1848-ben hatalmas erővel jelentkezik, 
kiemelt fontosságra tesznek szert az uralkodóház elleni korábbi felkelések, megszületik 
az igény a „zsarnoksággal” szembeszegülő „szabadsághősök” alakjának felidézésére, 
ezredeket neveznek el róluk, újságcikkekben, buzdító beszédekben és versekben idézik 
fel győzedelmes harcaik emlékét.66

Az ellenhatás a bukást követően azonnal jelentkezik: a mámoros-küzdelmes időszak 
után elérkezett a kijózanodás, a számvetés időszaka, Kemény Zsigmond határozottan 
ostorozza a „csinált múlt”-at, kárhoztatja azokat, akik „a történészet emlékeiből párt-
fegyvert akarnak kovácsolni, akik a kegyeletet a múlt iránt pillanati érdekekért áldozzák 
fel”. A romantikus beállítás „a történészet komoly múzsáját egy csaplárosnővé teszi, ki 
az igazság templomából azért hurcoltatik ki, hogy az utcacégérek alatt minél olcsóbb 
áron mérjen részegítő italt az átmenőknek.” Ezzel szemben, „a történelem szerepe: mér-
sékletességet tanítani pöffedezés helyett, és szétoszlatván a légvárakat, melyeket a beteg 
képzelődés oly örömest épít, kijelölni a szerény tért, hol a hű munkásságnak eredménye 
és jutalma lehet.”67

A kor tudósai már-már megszállottan törekednek a „részrehajlatlanságra”, így az 
egykori centralista politikus Szalay László,68 aki az emigrációban kezdi kutatni és meg-
írni hazája történelmét, hogy abban „a valót és az igazat” kinyomozza, a neves kritikus 
Szontagh Gusztáv,69 Szilágyi Sándor, aki a század második felében a történettudomány 
legfontosabb szervező egyénisége,70 és a sort még hosszan folytathatnánk.71

Annak érzékeltetésre, mennyire erősen élt az igény a kiegyensúlyozott szemlélet 
megvalósítására, álljon itt egy hosszabb idézet az Erdélyi Történelmi Adatok forráski-
adását elindító székely gróftól, Mikó Imrétől, akit semmiképpen nem sorolhatunk a céh-
beli történészek közé: „Ha fájni fog, szíves olvasó, egy vagy más, mit gyűjteményemben 
látandasz: emlékezzél meg, hogy vannak fájó természetű igazságok; de azért ismernünk 
kell, hogy meggyógyíthassuk. Különben is nem én csinálom, én csak elbeszélem azokat. 
Én régi forrásokból merítek. S tiszta-é – kérdem – mindig a forrás vize? Lesznek, bi-
zonnyal lesznek, mik egy vagy más osztálynak, felekezetnek, egyénnek, tán nemzetünk-
nek is nem tetszenek. Mert kinek tetszik az eleibe tartott s netalán nem szépet mutató 
tükör? Azonban a napnak is vannak foltjai, egyesek- és népeknek is hibái.”

A szabadságharc során példaként felhozott erdélyi fejedelmekre utal, amikor a nem-
zeti és felekezeti pártatlanság követelményét fogalmazza meg: „Nyíltan kimondom: 
nekem nincs szándékomban sem magyar sem német vagy szász, sem ellenzéki vagy 
konzervatív, sem végre katolikus vagy protestáns szempontból fogni vagy fogatni fel 
és kibányászni történelmi kútfőinket. Én egyedül a történeti igazságot keresem, ez előtt 
hajlok meg, annak kívánok némi szolgálatot lenni. Ez érzülettel és céllal pedig nem fér 
össze sem egyfelől az, hogy Báthori Istvánnak, Bocskainak és Bethlen Gábornak csak 
tömjénezzek; sem pedig másfelől az, hogy János Zsigmond, Básta, Báthori Gábor és 
Rákócziak felől tüzetesen csak rosszat keressek ki s hozzak napfényre. Hiszen ez rész-
rehajlás, ez igazságtalanság lenne hol egyik, hol másik irányában.” Egyformán közli pél-
dául a Bocskaira terhelő és a Bastának igazat adó forrásokat, hiszen, ha nem így tenne, 
és az „ínye elleni helyeket” kihagyná, „a történet nem lenne a múlt rajza, az élet tanítója, 
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hanem megmérgezője, elrontója; nem lenne egyéb, mint igazolója a jelennek, legyen 
az jó vagy gonosz, feltétlen bálványozója a közintézvények- és közcselekedeteknek, 
legyenek azok az emberiségre nézve üdvösek vagy üdvtelenek. Ilyesmi a tudománynak 
hasznára nincs.”72 Nem a jelent akarja igazolni, mint a szabadságharc során oly sokan, 
akiket elragadott a hazafias hév.

Salamon Ferenc, a korszak egyik kiemelkedő munkájában a török hódoltság képét fes-
tette meg. Itt a 17. század első felének mozgalmairól szólva, elveti a közhelyet, miszerint 
„a pártoskodás volt a fő és másoktól szomorúan megkülönböztető jellemvonása a magyar 
nemzetnek”. Egymással küzdő felek helyett mérsékelt, tárgyalásra kész államférfiakat 
lát: „a vallásos és politikai vegyes indokú harcok, melyekben keresztyén hadak állottak 
egymással szemben, nem a csaták által kerültek nagy áldozatokba… többnyire inkább 
stratégiai sakkhúzásokkal igyekeznek a felek egymás türelmét kimeríteni, mint általán az 
akkori európai hadtani szabályok hozták magukkal, s e közben a felek folyvást alkudoznak 
olykor, úgyhogy a hadjárat éppoly joggal volna nevezhető diplomáciai járatnak.” A „leg-
különösebb tünemények közé tartozik, hogy a kornak nagy férfiai kiválóan diplomaták”. 
Így Bethlen Gábor és Eszterházy Miklós, akiknél „minden erős meggyőződések s erős 
párt tartásuk mellett a számító ész a túluralkodó, – s maguk mérsékeltebbek pártjuknál”.

A Deák köréhez tartozó történész számára mindkét irányzat „hazafiakat” tömörít, 
„határozott pártállás mellett sem szűnt meg egyik párt is magyar, mégpedig alkotmá-
nyos magyar lenni… Nálunk ezért a 17. évszáz első felében folyt harcok nem is öltik 
magukra a polgárháborúk jellemét, mint külföldön. A főnemesek és megyék nem látnak 
Bethlenben és Rákócziban politikai ellenséget.” A két fél egyaránt „nagy szolgálatokat 
tőn a nemzeti élet fenntartása és fejlesztése ügyében.” Azok az erők, melyek a 17. szá-
zad első felében fontos szerepet játszottak, „bár határozottan ellenkeznek természetük-
nél fogva, élethalál harcra nem engedik menni a dolgot, s ha volt sok harc és háború, a 
kornak nincs egyetlen katasztrófája is. Mind a római császár, mind a szultán, mind az 
erdélyi fejedelmek könnyen békülnek.”73

A kiegyezés után, amikor oly hosszú idő után a magyarság nagyrészt ismét saját ke-
zébe vette sorsa irányítását, mi lehetett volna fontosabb, mint előbányászni a történelem-
ből a korábbi századok dicsőségét; nem csupán a ködös középkort elevenítve fel, hanem 
azt az időszakot is, amikor az ősök „két pogány közt” őrlődve igyekeztek megőrizni, 
illetve bővíteni mozgásterüket.

Ennek ellenére nem írnak arról, hogy Bocskai a Habsburgoktól való elszakadásra, 
függetlenségre törekedett volna. Már Kölcsey Ferenc rámutatott, hogy „a Bocskai és 
Bethlen Gábor által viselt hadak is nem hogy függetlenségre céloztak volna, de min-
dig a magyar korona jogait fenntartó egyezkedésekkel végződtek.” Nála még Erdély 
függetlenségéről sem lehetett szó! Később Szilágyi hangsúlyozza, hogy „a magyar ál-
lamférfiak azon meggyőződésben állottak, hogy a magyar állam önmagában a német és 
török császárságok között fenn nem állhat”, újabb három évtized múlva Marczalinál a 
fejedelem „szabadságot akart kivívni, nem elszakadást”.74 A korszak legfontosabb össze-
foglalásában Acsády romantikus lelkesedéssel ugyanerről beszél: a magyar állam önál-
lóságának kivívásával a fejedelem célja, hogy „visszaadja az országot a magyaroknak s 
felmentse őket az idegen uralom alól”. Szó sincs elszakadásról, Bocskai az „önállóság” 
érdekében „helyre akarta állítani a régi magyar kormányzatot, a nemzeti királyok összes 
hatóságait törvényeinkben megszabott jogkörük teljességével.”75

A Habsburg-ellenes harcok és a korábbi kiegyezések bemutatása jelentős aktuálpoli-
tikai mondanivalóval bírt. A „dicső ősök” sikerei a nemzeti nagyság érzetét erősítették, 
a dualista államszövetségben az osztrákokkal szemben vívott közjogi harcra utaltak egy 
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olyan időszakban, amikor a nacionalista lelkesültség egyre inkább áthatotta a közvé-
leményt. A közvélemény nagy érdeklődéssel fordul a múlt „szabadságküzdelmei” felé, 
miközben megjelent az igény a korabeli rendszer előzményeinek bemutatására, arra, 
miként követte a 17. században a küzdelmeket a kiegyezés, hogyan sikerült újra és 
újra megtalálni a közös nevezőt, az egyező érdekeket. Az együttműködés, a kompro-
misszum keresése, a „megalkuvás”, a bölcs belátás ugyancsak követendő példaként 
jelenik meg.

A két feltételezett szemléletmód egyaránt alkalmas a kiegyezés létjogosultságának 
igazolására: „egymásra talált” a nemzet és az uralkodó, jelentős mértékben megva-
lósult az ország függetlensége, s mindez a magyar elit hathatós közreműködésével 
jött létre. A történész egyaránt hozhatott érveket a Habsburg uralom, illetve a magyar 
nemesség politikai jogai mellett. Fordítva hasonlóképpen fennáll a kapcsolat: a dualiz-
mus létrejötte „utólag” igazolta az egykori kiegyezőket csakúgy, mint a „függetlensé-
gért” harcolókat. Az „idegen” dinasztia alatt helyreállt magyar „önállóság”, egyszerre 
„bizonyította” az uralkodóház érdemeit és a múltbeli „szabadságharcok” fontosságát. 
Megtévesztő egymással szembenállónak feltételezni a kétfajta irányzatot, a korban 
azok többé-kevésbé „békés egymás mellett élése” valósult meg, sőt mintha egyenesen 
kiegészítenék egymást. Bocskai nem pusztán „Habsburg-ellenes” erdélyi fejedelem, 
elismerése nem zárja ki például a királypárti Thurzó György szerepének méltatását. 
Ideje volna túllépni e terméketlen és beszűkült nézőponton, mely nagymértékben aka-
dályozza tudományunk múltjának jobb megismerését.

Pauler Gyula, az Országos Levéltár első igazgatója sokat idézett akadémiai szék-
foglalójában a 17. század kapcsán arról értekezik, miként lehet ugyanazon kiindulási 
pontból „a legellenkezőbb állításokat bebizonyítani”. Thaly egyik első bírálója számára 
a szélsőséges álláspontok elfogadhatatlanok: egyesek szerint „e boldogtalan korszaknak 
minden baját, egy majd nyilván, majd titokban működő, sohasem nyugvó nemzetellenes 
politikának köszönhetjük, mely fejedelmeink szívét a nemzettől elfogta s őket ellensége-
inkké vagy legalább elleneink szövetségeseivé tevé.” Velük szemben egy másik felfogás 
a bajokért „a nemzetet, annak makacs, izgága természetét, lázadó hajlamait okolja, ön-
zést, hazaárulást lát oly tettekben, melyek az ellenkező felfogás szemében a legtisztább 
hazafiság cselekedetei”. Thökölyről „a legkülönbözőbb dolgokat fogjuk találni, anélkül, 
hogy az egyik vagy a másikat szándékos hazugsággal kellene vádolni, mert a hiba az 
alacsony, egyoldalú szempontnak következménye”. Előre kialakított állásponttal kö-
zelítve a forrásokhoz kétségtelenül sok „döntő tényt” lehet felhozni mindkét álláspont 
mellett, ám az ellentét feloldható, „magasabb, tisztább, több oldalúbb kiindulási pontot” 
javasol. A történészt „történelmi felfogása” teszi azzá ami: a „kiindulási pontoknak 
megválasztása az események vizsgálása végett, nem pedig – mint közönségesen venni 
szokták – ítélet az események felett”.76

Salamon a nemzeti elfogultság veszélyeiről szól: „Különösen egy-egy nemzet törté-
netéről az az általánosabb vélemény, mintha annak fő kötelessége volna az ősök folyto-
nos magasztalása által éleszteni a nemzeti büszkeséget.” A „hízelgők, nemzeti dicsekvés 
… visszataszító s néha undorító minden idegen nemzetbelire nézve… A nemzeti nagy-
ság styljével semmi sem ellenkezik jobban, mint a dicsekedő természetű kicsinykedés.” 
Tudja, a nemzeti önérzet ébresztésének „buzgalommal való túlhajtása azt a káros követ-
kezést vonhatja maga után, hogy az önérzet elbizakodássá fajul.”77

Fraknói Vilmos, akit a legújabb historiográfiai összefoglaló az „aulikus és markán-
san katolikus” irányzat legjellegzetesebb képviselőjeként mutat be,78 egyszerre dicséri 
a Habsburgok abszolutisztikus kísérleteivel szembeforduló „visszahatás” képviselőit, 
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amiért meghiúsították, hogy az ország puszta tartománnyá váljon a birodalomban, és az 
udvarhoz hű főnemeseket, akik időnként fegyverrel a kézben harcoltak a felkelők ellen.79

Pulszky Ferenc visszaemlékezéseiben eleveníti fel a török időket, amikor Erdélyben 
és az ország nagy részében „a nemzeti élet, minden egyes szenvedések mellett is, 
melegebben lüktetett, s egészségesebben fejlődött ki, mint a későbbi korszakokban.” 
Akkoriban „a magyar Bethlen Gábor és Rákóczi György idejében, tudományosság te-
kintetében is az európai műveltség színvonalán maradott.” Elismeréssel szól ugyanakkor 
„az ellenreformáció bajnokairól”, akik „Pázmánytól s körétől kezdve Zrínyi Miklósig, a 
költőig, nem voltak rosszabb magyarok, mint protestáns elleneik”.80

A mára történészként elfeledett Szécsen Antal, a Történelmi Társulat elnöke, kétszí-
nűséggel vádolja a magyar történettudományt, amely „természetes” módon „az újonnan 
keletkezett európai keresztyén szolidaritás eszméjének befolyása alatt… inkább kiemel-
te hazánknak az ozmánok ellen a 15. században vívott fényes harcait, mint, hazánk egy 
részének, a 16. és 17. századbeli török rokonszenvét és szövetségi kísérleteit.” Bátran 
szembenéz azokkal az ellentmondásokkal, melyek máig kísértik a magyar történettudo-
mányt: „a jelenkor komoly és tárgyilagos történelmi szelleme… nem helyeselheti azon, 
nálunk elterjedt felfogást, mely egyrészt egész Magyarországot mint Európának a török 
elleni védbástyáját akarja előállítani, míg másrészt azon irányok emlékein csügg, me-
lyeknek egyik politikai fővonása a törökre való támaszkodás volt.”

Szécsent rendkívül visszafogottan óvakodik az ítélkezéstől, írásaiban mindenfajta 
elfogult nacionalizmus és kozmopolitizmus elfogultságait, kirekesztésüket veszi cél-
ba: „Volt egy magyar párt, mely az új uralkodó házzal és annak örökös tartományai-
val szövetkezve, a török-ellenes régi magyar és keresztyén hagyományokat fényesen 
megőrizte; volt egy másik, melynek hazafisága éppen ellenkező irányban működött.” 
Példás mérséklettel világít rá a közvéleményben uralkodó szemlélet visszásságaira: a 
hagyományok „fényes” megőrzéséről szól, miközben elfogadja, hogy a másik oldalon 
a „hazafiság” így „működött” – nem szól keleti árulásról, vagy felsőbbrendű nyugati, 
nagymagyar-koncepcióról.

Figyelmeztet: „félszeg és felületes felfogás… egyedül önkényre, vallási és politikai 
elnyomatási szándékokra és nemzeti ellentétekre vezetni vissza” a szembenállást, ám 
épp „oly helytelen, a majdnem másfél századon át ismétlődött magyar mozgalmakat, 
egyedül lázongó nyugtalankodásnak és zabolátlanságnak, vagy a keresztyénség érdekei 
iránti közönyösségnek és ellenségeskedésnek tulajdonítani.”81

Az ifjú Angyal Dávid, első történelmi témájú munkájában Thaly Kálmán Ocskay-ját 
bírálja: „mintha a százados tusát egy külső ellenség az összes Magyarországgal s nem 
két magyar párt külső segítségre támaszkodva vívta volna”.82 Maga Thaly, a „népjog di-
adalünnepé”-nek nevezi a kiegyezést, a 48 utáni időszak mérlegét tömören vonja meg: 
„harcoltunk: vesztettünk, tűrtünk: győztünk.” Szerinte „a szabadság és nemzeti önállás 
régi bajnokai” azok, „kik ádáz harcok után a körülményekkel kibékülve, szívós küzdel-
mük béréül biztosíták a haza igazát”, a kiegyezést vetítette vissza az 1711-es szatmári 
békére. Számára a korszak végén „összefonódik 1711–1848–1867”, eljut az uralkodóval 
történő megbékéléshez: „Éljen a király, éljen Rákóczi szelleme.”83

Márki Sándor, akit a „romantikus-nacionalista-függetlenségi vonulat emblematikus 
alakja”-ként tartanak számon,84 úgy látja, a szatmári béke kapcsán „elmondja a tiszta 
igazságot, mely csak kiegyezőket ismer, nem árulókat”.85

Utolsóként forduljunk Marczali Henrikhez, a „harmadik nemzedék” talán legjelen-
tősebb historikusához. Szerinte „a kuruc és a labanc — mindegyik párt… olyan idő 
remélem soha sem lesz, amelyben a hazafinak azonosítania kell magát mindenképp egy 
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párttal. Én előttem legalább, és azt hiszem, ebben mindnyájan egyetértünk, a magyar 
fölötte áll a kurucnak és labancnak is.”86 A megnevezések pártokat, azaz részérdekeket 
jelölnek, alkalmatlanok a nagyformátumú államférfiak jellemzésére, akik a közjó, a 
„nemzeti ügy” szolgálatában igyekeznek politizálni.87

Ez lenne a magyar történetírás hanyatló korszaka, a „függetlenségi” irányzat virág-
kora?

Természetesen csupán néhány idézetről van szó, ám ezek véleményem szerint hűen 
tükrözik a kor vezető történetíróinak nézőpontját (amint arról a kiegyezésekkel foglal-
kozó korábbi fejezet is tanúskodik). Szécsen, Pauler, Angyal és a többiek, a Szekfű által 
pellengérre állított három nemzedék képviselői, kifejezik elkötelezettségüket az elfogu-
latlan, ellentéteken felülemelkedő történetírás mellett.

(Újabb labanc korszak?) Pálffy Géza 2000 utáni fellépésével Monostori szerint bekö-
szöntött „történetírásunk legújabb kori »labanc« korszakának – s ezzel párhuzamosan 
a Szekfű-féle nagy ívű koncepció, illetve szemlélet megerősödésének – a virágkora… 
ezzel a jelenkori aspektussal újra közel jutottunk Szekfű Gyula szemléletéhez.”88

Nézőpontjuk hasonlóságára azonnal felhívta a figyelmet Őze Sándor, később Erős 
Vilmos,89 kétségtelenül több kérdésben egyezik ítéletük. Mindkettejüknél jelen van a 
megosztó Bocskai képe, aki támadásával gyengíti a keresztény összefogást, „a Nyugat 
felé felfegyverzett Erdély” török vazallusként a Portát segíti, Illésházy és a fejedelem 
ellentétét egyformán kiemelik. Számos különbséget is találunk azonban köztük.

Pálffy szerint, Bocskai mozgalma nem szabadságharc, nem nemzeti felkelés, Szekfű 
több alkalommal szabadságharcként tekint rá, annak nemzeti jellegét főművében alá-
húzza (a címben nemzeti reakcióról ír). Szekfű szóra sem méltatja Bocskai és a török 
méltóságok, valamint az emigráns erdélyi nemesek 1604-es tárgyalásait, pedig erről 
bőségesen rendelkezésére álltak források. Csupán a gyanúról szól, melynek hatására 
Belgiojoso támadást indít ellene, „ezzel véghezvitte azt, hogy Bocskait, saját kifejezése 
szerint, őfelsége valóban a saját ágyúival hajtotta el hűségéről”. Pálffynál ezzel szemben 
kulcsmozzanatról van szó, amely azt bizonyítja, hogy a mozgalom kezdetben nem más, 
mint egy újabb kísérlet Erdély „oszmán vazallusi státuszba történő visszaállítására”.90

Szekfűnél a Porta szorult helyzete miatt „a valóságban nem is Bocskai állott a tö-
rökhöz, hanem ez csatlakozott a győzelmes tiszántúli úrhoz, akit sietett jóakarata és 
tisztelete jeleivel elhalmozni.” A török szövetség eszköz számára, „mert végcélja, 
Magyarország megmentése ezt kívánta újabb elképzelése szerint, de soha nem bízott 
benne”. Mint vérbeli machiavellista politikus, „a törökhöz állva nem melegedett vele 
össze; azt kell hinnünk, hogy a haza boldogulásának akadályozóit, törököt és németet, 
sem nem szerette, sem nem gyűlölte. Mindegyiket hidegen nézte és nyugodtan mérle-
gelte hatalmi eszközeiket és módszereiket.” A magyarság „elszakadva kétszáz esztendős 
törökverő múltjától, megpróbálta az ősi ellent saját céljai szolgálatában felhasználni”. 
Pálffynál éppen fordítva, a Porta használta ki a fejedelmet, számtalanszor hangsúlyoz-
za, hogy az alávetett vazallus,91 a felkelés „az oszmánok saját magyarországi pozícióik 
megerősítésére felhasznált háborújává is vált.”92

Szekfű másutt indulatosan szól az egyensúlyt felborító keletiekről,93 a fejedelem szá-
mára mégsem támadó fél, jogosult felkelésről van szó, amelyet az „idegen kormány” 
önkénye, Rudolf téves politikája, valamint Belgiojoso támadása váltott ki. Bocskai 
„gondolkodása mit sem különbözött Deák Ferencétől: az adott viszonyok közt kompro-
misszumot kötni és ahhoz hátsó gondolatok nélkül ragaszkodni”, elsősorban békét akar. 
Pálffynál a fejedelem és utódai borítják fel a 16. században fennálló egyensúlyt, „rendi 
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bel- és országos polgárháború”-kat robbantanak ki, amelynek következtében a királyság 
rendjei kötnek kompromisszumot a Habsburgokkal, a bécsi békét pl. Illésházy „meg-
győző munkájának” hatására fogadja el Bocskai.94

Szekfűnél a fejedelem átfogó megoldást keres, mely „az államélet minden területére” 
kiterjed, hiszen számos réteg igényli a változást. Súlyos válsággal szembesül, a magyar-
ság jövője forog kockán, ezért tartós rendezésre törekszik: igyekszik számba venni a 
legfontosabb vitás kérdéseket és megoldást találni. „Forradalmi mozgalom”-nak tartja 
az ekkor kezdődött „nemzeti felkelést”, melynek célja „a külső ellenséggel mindenáron, 
akár önáltatással is, kibékülni, hogy a nemzettesten belül az új erők érvényesülhessenek. 
A vezérnek tehát százados tradícióktól és a pillanatnyi helyzet előítéleteitől egyaránt sza-
badnak kellett lennie.”95 Pálffynál viszont „sokrétű, többcélú és ellentmondásos felkelés” 
képe bontakozik ki, amelynél tévedés „nemzeti összefogás”-ról beszélni, szűk csoportok 
(törökbarát erdélyi nemesek, hajdúk, kiváltságaikat féltő felső-magyarországi rendek, 
oszmánok) sajátos céljairól hallunk, a fejedelem részérdeket képviselt, a rendek többsége 
nem állt mellé, „egy jelentős részük fegyverrel szállt szembe Bocskai tekintélyes számú 
török-tatár haddal támogatta csapataival.” A hajdúk letelepítésében játszott szerepét mél-
tatja, azt mintaadó történelmi lépésként értékeli,96 ám egyébként alig van elismerő szava 
Bocskairól. Egy MTA-témacsoport nevében írt szakmai véleményt megfogalmazó le-
vélben egy Bocskai-szobor állítása kapcsán a fejedelmet a szovjet csapatok segítségével 
hatalomra kerülő Kádár Jánoshoz hasonlítja!97 Szekfű ellenben nem győzi dicsérni, mint 
reálpolitikust, „egyedüli alkotó magyart”, akinek fejében megszületik a két birodalom 
egyensúlyozásának gondolata, aki állandó nyugalmat, hosszú távú megoldást akar elérni.

Pálffy, akárcsak Szekfű és Kosáry, elemzés helyett ítéletet mond a magyar történetírás 
felett, az általa feltételezett koncepciók „a magyar történelmet csaknem kizárólag az Erdélyi 
Fejedelemség szemszögéből vizsgálják”. Azt is Szekfűhöz hasonlóan látja, hogy a közép-
kori magyar állam jogutóda a Habsburg Monarchia részévé vált Magyar Királyság, ezért 
kárhoztatja azokat, akik a fejedelemséget tévesen „a 19. századi nemzeti romantikus törté-
netírás jegyében a magyar nemzeti függetlenség bástyájának és az önálló magyar államiság 
szimbólumának tekintették”.98 Korábban már szóltunk róla, mások is bírálták ezért Szekfűt: 
megalapozatlan vádról van szó, mely elfogadhatatlanul leegyszerűsítő és egyoldalú képet ad 
a magyar történetírásról, Németh László egyenesen Erdély-iszonyról ír vele kapcsolatban.99

Egyetértünk Monostorival, Pálffyval valóban ismét a „labanc” szellem jelent meg a magyar 
történetírásban, ám ez csak részben tekinthető Szekfű örökségének. Utóbbi Bocskairól árnyal-
tabban fogalmaz, és a történelmi fordulópontok hatására felülvizsgálja álláspontját bizonyos 
kérdésekben (például többször méltatta a 19. század történetírás klasszikus hagyományait, 
megjelenik nála Erdély, mint a magyar nemzeti függetlenség bástyája), életműve bizonyítja, 
hogy a különböző történelmi helyzetekből szemlélve, más arcát mutatja felénk a múlt.

Egy szerző néhány írása nyomán nem szerencsés a magyar történetírás „labanc” korszakáról 
beszélni. E jelző (és párja) az elfogultságra, a „pártosságra” hívja fel a figyelmet, alkalmazásá-
val általában valamivel szemben foglalnak állást, egy személy vagy egy irányzat lejáratására, 
skatulyázására, esetleg feltétlen dicsőítésére szolgál, gyakran politikai célok érdekében. A két 
kategória szélsőséges felfogások jellemzésére alkalmas, komoly történésznek képesnek kell 
lenni felülemelkedni e kettősségen, úgy ahogyan időnként Szekfűnek is sikerült.

Hiába hirdette az ellentétek meghaladását, senki sem tett annyit azok szakadékká szé-
lesítéséért, mint ő. Kísérlete az előző nemzedéken való túllépésre tragikus: elődeit bírálva, 
eredményeiket látszólag elvetve, az utókornak torz historiográfiai képet adott. A kismagyar–
nagymagyar ellentét megalkotásával, a kuruc–labanc szembenállás elmélyítésével és beemelé-
sével a tudományba, hozzájárult az 1945 utáni korszak gyakran leegyszerűsítő, fekete-fehérben 
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látó szemléletéhez. Szekfű máig sokak számára megosztó személyiség, „labanc” maradt, aki 
szerint a 19. századi történetírás „függetlenségi” és „elavult”, az erdélyi fejedelmek a királyi 
országrészre támadnak, felborítják az egyensúlyt, polgárháborút robbantanak ki, a Porta vazal-
lusai, a törökkel cimborálnak. Velük szemben a középkori Magyar Királyság örököse a nyu-
gati országrész, annak rendjei kötik a kompromisszumokat, védik a kereszténységet, és végzik 
az építő munkát. Ideje lenne szakítani ezekkel a leegyszerűsítő megközelítésekkel, túllépni a 
terméketlen kettősségen. Próbáljuk figyelmesebben olvasni Szekfűt, rámutatni hibáira, és érté-
kelni erényeit, belátni, hogy időnként valóban „labancként” írt, ám nem ezért, hanem éppen 
ennek ellenére nagy tudós, aki máskor képes felülemelkedni a kisszerű előítéleteken.
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