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A disszimiláció és a középosztály kérdése az 
1930-as évek katolikus közéleti publicisztikájában 
– Barankovics István és Kézai Béla reflexiói

A két világháború közötti időszak nemzetfelfogással kapcsolatos politikai gondolko-
dásában az elmagyarosodás és a disszimiláció történeti és 30-as évek végi, ez idő tájt 
aktuálissá vált folyamatainak számbavétele, s eredményességük kiértékelése jelentős 
szerepet játszott, s e kérdésköröket a kor katolikus szellemi érája és politikai publicisz-
tikája sem hagyta megválaszolatlanul. Másfelől azonban világosan kijelenthető, hogy 
a kor katolikus közéleti sajtóirodalmában e két, a címben jelzett problémakör együttes 
tárgyalására meglehetősen kevés szerző vállalkozott. A középosztály társadalmi helyze-
tét és egzisztenciális problémáit ebben az időben természetesen több publicista is rész-
letesen taglalta, ám ezek a reflexiók általában nem a 30-as évek második felétől szárba 
szökkenő disszimiláció jelenségének összefüggésében kívántak rávilágítani e társadalmi 
szegmens alapvető dilemmáira. A kimondottan a magyarosodás történeti folyamatainak 
– és ezek esetleges hiányosságainak – kiértékelésével kapcsolatos írások ellenben csak 
érintőlegesen tárgyalták az asszimiláció szociokulturális természetű vonatkozásait, nem 
egy esetben teljességgel figyelmen kívül is hagyták azokat. Ennélfogva aligha tekinthe-
tő aránytévesztésnek, ha a két kérdéskör korabeli katolikus sajtóirodalomban nyomon 
követhető taglalását azon katolikus társadalmi-közéleti orgánumok publicisztikájának 
függvényében világítjuk meg, melyek részéről valóban kimutatható érdemi törekvés a 
két jelzett dilemma párhuzamos elemzésére. Ilyetén reflexiókkal csupán a kor politikai 
katolicizmusához kötődő sajtóvilág integráns elemeként ismert Magyar Kultúra hasáb-
jain értekező Kézai Béla publicista, továbbá a reformkonzervatív, mérsékelt polgári ka-
tolikus szellemű Az Ország Útja főszerkesztőjeként, majd a második világháború utáni 
időszak folyamán az ellehetetlenülésig bezárólag a Demokrata Néppárt vezető politiku-
saként működő Barankovics István igyekezett szolgálni.

Az asszimiláció dilemmája először a Tanácsköztársaság tiszavirág-életű rezsimjének 
elmúltával vált az éleződő politikai-eszmei diskurzusok integráns elemévé, mindenek-
előtt a hazai zsidóság vonatkozásában. Az 1930-as évek második felétől azonban az e 
fronton zajló vita új vonással gyarapodott: a hazai mintegy félmilliós svábnémetség 
körében új német népi öntudatot propagáló Jakob Bleyer tevékenysége, majd – a német 
nemzetiszocialista propaganda hatásrendszerétől korántsem függetlenül – a hazai közép-
osztály német származású elemeinél jelentkező disszimiláció tapasztalata egyaránt riadó 
volt a magyar nemzeti gondolkodás számára. Ennek keretein belül – Szabó Dezső általi 
meghirdetése óta – a „rosszul sikerült asszimiláció” tézise is a két világháború közötti 
időszak magyar társadalomtudományos és politikai diskurzusainak releváns kérdéskö-
révé emelkedett.1 Akár természetesnek is vehetjük, hogy a korszak egyik meghatározó 
historikusaként Szekfű Gyula problémakörrel kapcsolatos reflexiói is az érdeklődés cent-
rumába kerültek. A Magyar Szemlében megjelent elemzésében2 a történész kétségkívül 
igen patetikus hangon emlékezett meg egy 1848 folyamán a magyar hazáért életét feláldo-
zó, sváb eredetű honvédtüzér hősiességéről, amely momentum számára a hazai németség 
asszimilációjának félreérthetetlen bizonyítékaként tételeződött. Ám egyúttal épp ennek 
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kapcsán vált esetében kardinális kérdéssé, milyen következményekkel járhat a német 
származású honfitársaink soraiban jelentkező disszimiláció folyamata a magyar nemzeti 
létezés szempontjából. Éles szemmel vette észre ugyanis, hogy e tendenciák a nemzet-
fenntartó szerepre szánt hazai középosztály széthullását, ily módon a nemzet sajátos 
és veszedelmes erózióját készítik elő, legkevésbé sem függetlenül a náci Németország 
felelőtlen és életveszélyes hatalompolitikai játszmájától. E kérdéskör összefüggésében 
kínálkozott számára is azon, a korban igen komoly karriert befutott megoldási alter-
natíva, miszerint – egyfajta emancipatorikus modellként – a paraszti világ elemeinek 
integrációja útján szükséges megújítani és reprodukálni a létező magyar középosztályt. 
S amely kezelésmódnak – mint alant látni fogjuk – a korszak katolikus közéleti publi-
cisztikájában is akadtak hívei.

Így a disszimiláció nagyon is létező, s mind világosabban tapasztalható jelensége 
a korabeli magyar társadalomszerkezet sajátosságai – s még inkább az annak kapcsán 
megfogalmazódott kortárs értékelések – összefüggésében egy további speciális, szocio-
lógiai természetű vonatkozás hordozója lett: a magyar nemzeti lét legfőbb támaszának 
tekintett középosztály jelentős mértékben német származású elemeit érintő probléma-
ként egyenesen nemzeti sorskérdéssé transzformálódott.3 A helyes történeti kiértékelés 
feladatát nem könnyíti meg, hogy a két világháború közötti időszak folyamán a magyar 
társadalomtudományos gondolkodásban voltaképpen még a középosztály általában 
vett mibenlétéről sem kristályosodott ki átfogó konszenzus. A magyar társadalomtu-
dományos gondolkodás középosztály-problematikával kapcsolatos korabeli reflexiói 
e tekintetben három különböző diskurzusra bonthatóak. A dualizmus korának számos 
tekintélyes gondolkodója, így Concha Győző, Beksics Gusztáv és Lippay Zoltán e 
réteget majdhogynem élősködő, dölyfös, úrhatnám nemesi csoportként regisztrálta, 
melyet mindenekelőtt rendies-posztfeudális mentalitása különböztet meg – és határol 
látványosan el – a valóban polgári értelemben vett középrétegektől. E diskurzus leg-
fontosabb Horthy-kori képviselőjének alighanem Szekfű Gyula bizonyult, aki a Három 
nemzedékben szintén velejéig tekintélyelvű, múlt századi társadalmi és kulturális kate-
góriák szerint élő és gondolkodó szegmensként láttatta az érintett társadalmi csoportot. 
A két világháború közötti időszak folyamán pedig a konzervatív Kornis Gyula és társai 
e rétegtől az anyagi-egzisztenciális stabilitás hiánya miatt vitatták el a középosztályi de-
finíciót, Erdei Ferenc és Weis István pedig – mint látni fogjuk – azt kifogásolták, hogy 
hazánkban a közgondolkodás voltaképpen csak az állami és egyházi, illetőleg uradalmi 
szolgálatban foglalkoztatott tisztviselő értelmiséget sorolja a szóban forgó kategóriába. 
A kérdés kapcsán a Korunk Szava reformkonzervatív katolikus hetilap meghirdetett 
ankétjának egyik hozzászólójaként 1933-ban az a Szekfű Gyula jegyezte meg, hogy 
magyar középosztály „nincs, és […] megteremtésére […] az utolsó pillanatot is elmu-
lasztottuk”4, aki egyébiránt egy valóban korszerű és polgáriasult, nemzetfenntartó és 
kultúrahordozó középosztály megalkotásának lehetséges módozatait kutatta5. Hazánk 
társadalomrajza címen 1942-ben megjelent elemzésében a kiváló szociológus Weis 
István is arra következtetett, hogy a magyar polgári átalakulás sajátos hiányosságainak 
következtében „Nálunk tulajdonképen középosztály nincs”6. Márpedig Magyarországon 
a tárgyalt korszak folyamán valóságosan létezett középréteg, amelynek kétségkívül 
meglévő belső törésvonalait sem látja a mai társadalomtörténet-írás olyannyira elmé-
lyültnek, mint amennyire azt az egykorú szemlélők tekintélyes hányada feltételezte. Ám 
ennél összetettebb problémakörről van szó: Kézai és Barankovics tárgyalásmódja egyaránt 
szervesen látszik illeszkedni a „középosztály válsága” néven ismert – egyúttal már ekkoriban 
is kiterjedt hagyományként érvényesülő – hazai társadalomtörténeti diskurzus folyamába, 
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mint amelyben „a rendiből a modern társadalomba való, nagyjából egy évszázados át-
menet szinte összes lehetséges problémája sűrítve fogalmazódott meg”7. A sokak által 
hangoztatott krízissel kapcsolatos szemléletmód pedig szorosan fűződik össze az „úri” 
középosztály rendies-posztfeudális társadalmi-mentalitásbeli attitűdjeiről, illetőleg 
államcentrikusságáról és a – Hanák Péter frazeológiájával élve – „vékonyerű”, gyenge, 
avagy idegen eredetű „polgári” középrétegekkel szemben kitapintható társadalmi domi-
nanciájáról vallott narratívákkal. Noha ezek az értelmezési keretek minden bizonnyal a 
múlt század folyamán Hanák Péter értékelésében8 nyerték el legpregnánsabb kifejező-
désüket, a deklasszálódó, az új innovatív gazdasági-foglalkozási szektoroktól elriadva, 
s az állami bürokráciában megtelepedve egyfajta úri-köztisztviselői középosztállyá ma-
nifesztálódó dzsentriről szóló diskurzus gyökerei sokkalta mélyebbre nyúlnak. A kortárs 
társadalomtörténész, Gyáni Gábor meglátása szerint ugyan „Hanák […] alkotta meg a 
kettős szerkezetű, egyúttal a dzsentri által uralt magyarországi középosztály fogalmát”9, 
ám ugyanő mutat rá találóan e perspektíva dualizmus kori történeti beágyazottságára is. 
Utóbbi tekintetben az 1870-es évek folyamán már a két középréteg eltérő mentalitás-
beli attitűdjeit elemző Láng Lajos, a kormányzó nemzeti liberálisok egyik vezető pub-
licistájaként az „úri” középosztály „gőgös arisztokratikus szellemét” ostorozó Beksics 
Gusztáv, a századelő idejéből döntően Concha Győző és Lippay Zoltán, a polgári ra-
dikalizmushoz ezer szállal kötődő Huszadik Század csoportjából pedig a meglehetősen 
átpolitizálódott és történetietlen általánosításokkal operáló Szende Pál szolgáltatott „mu-
níciót” a középosztály-kérdés hazai taglalásához. Gyáni meglátása szerint olyannyira 
sikeresen, hogy „a Horthy kor középosztály-diskurzusa szintúgy ebből a szemléletből 
merített, ennek a hagyományát örökítette tovább”10, értékelése szerint ennélfogva „a 
Horthy-kori középosztály-diskurzus […] maga is egy korábbi társadalmi állapot fogalmi 
tudatosításának jól érzékelhető eredménye”11.

Az általában „úri” és „történelmi” jelzővel ellátott középosztály fogalma tehát a két 
világháború közötti időszak társadalomtörténeti narratíváiban is integráns szereppel 
bírt. Világosan tükröződik ez Weis István és Erdei Ferenc felfogásában is: a kortárs 
társadalomtudós Weis olvasatában a Magyarországon regisztrálható állami tisztvise-
lőosztály tételeződött csupán „úri rendként”, miközben a valóságosan meglévő kö-
zéposztályt korszerű polgári szegmensként de facto az asszimiláns zsidóság soraiból 
látta rekrutálódni, mivel „[…] a zsidóság csaknem egészében a középosztály helyét 
foglalta el”12. Még koncepciózusabbnak tekinthető a kettős társadalom–kettős közép-
osztály jól ismert elméletét kidolgozó Erdei Ferenc megközelítésmódja, aki az egyház, 
az állam és az uradalmak szellemi foglalkozású alkalmazottainak csoportjait sorolta 
a középosztály kategóriájába, tudniillik, „[…] amit mi középosztálynak nevezünk, 
az túlnyomó többségében értelmiségi alkalmazott tisztviselő”13, tehát az értelmiségi-
köztisztviselő réteget látta el az „úri középosztály” fogalompárjával. Hovatovább, 
miközben Szekfű társadalomképében e középréteg a neobarokk úri világ egyik legkri-
tikusabb csoportjaként került bemutatásra, melynek tagjai mindenestül „[…] az előző 
korszak emberei maradtak”14, addig a kései Horthy-éra egy másik jelentős szocioló-
gusa, Makkai János monográfiájában egyértelműen instabil anyagi körülményektől és 
egzisztenciális válságtudattól elgyötört, tragikusan etatista felfogásban megrögzült, 
állami pozíciók után kilincselő szegmensként jellemezte e középosztályt15. E megkö-
zelítésmódokkal végeredményben tökéletesen megegyező, a modern polgári vonások 
által jellemzett középosztály szociológiai fogalmának látványosan hátat fordító nar-
ratíva bontakozik ki a magyar „middle class” mibenlétét illetően korabeli katolikus 
publicistáink látószögében is.
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Mindezen előzetes megfontolások figyelembevétele pedig feltétlenül szükséges ah-
hoz, hogy Barankovics és Kézai reflexióinak társadalomtörténeti vonatkozásait is helyt-
álló módon értékelhessük.

A korszak katolikus közéleti sajtóvilágának keretei között talán Kézai Béla16 kürtölt a 
legharsányabban riadót a Magyar Kultúra hasábjain megjelent cikkében17. A szerző igen 
érzékletesen demonstrálja a disszimilációs folyamat egy elrettentőnek szánt iskolapéldá-
ját: alanya nem más, mint személyes régi ismerőse, egy német eredetű, ám történetesen 
már a 19. század folyamán elmagyarosodott családhoz tartozó magyar kormányhiva-
talnok, aki az erősödő náci propaganda hatására fedezi fel újra (?) önnön német identi-
tását. A szerző leírása az esettel való szembesüléséről megrendítő: az érintett lakásába 
lépve a hálószoba falára akasztott horogkeresztes lobogó, a Führer bekeretezett arcképe, 
továbbá egy magas rangú baden-württembergi SS-tisztet ábrázoló akvarell fogadja. A 
tapasztaltak ekkoriban kétségkívül bármely publicista számára tökéletes hivatkozási 
alapot kínáltak volna az asszimiláció csődjével, avagy legalábbis alacsony hatásfoká-
val kapcsolatosan megfogalmazott narratívák hangoztatásának (számos sajtómunkás 
ennél kevesebb tapasztalat birtokában is megtette ugyanezt), Kézai tárgyalásmódja 
mégis alapjaiban tér el e széles körben alkalmazott sémától. Érvelése szerint ugyanis a 
hagyományos magyar nemzeti kultúra a történelem századai folyamán „ellenállhatat-
lanul olvasztotta be az idegeneknek mind nagyobb tömegeit, s a tegnap még szlovák, 
német ifjakat a magyar kultúra fanatikus élharcosaivá gyúrta át” (40. o.). A megállapítás 
kontextusából érzékelhető, hogy ezúttal nyomokban sem találunk utalást a korban nép-
szerűvé vált, az asszimiláció túlságosan rövid kifutási idejével kapcsolatban megfogal-
mazott érvelésmódokra. Kézai „tegnapi” szlovák és német fiataljai nem puszta felszínes 
képmutatásból öltöztek át díszmagyarba, elmagyarosodásuk a szerző tárgyalásmódjában 
adekvát tényként kerül rögzítésre. Meglátása szerint ugyanakkor a magyar kultúra rend-
kívüli vonzerején túl a hazai klasszikus nemesi középréteg, e szellemi-politikai elitré-
teg integrációs képessége formálta az idegen ajkúak tömegét a magyar nemzettesthez 
tartozókká. Az ennek konstatálását követően jelentkező történeti retrospekciója találóan 
kívánja kifejezésre juttatni Kézai ama meglátását, miszerint a protestantizmus hazai kora 
újkori térhódítása kétségkívül előidézett bizonyos átmeneti belső meghasonlást, ám „az 
új credo csak a módszer, s nem a nemzetpolitikai célok tekintetében okozott nemzedé-
kekre kiható zavart” (41. o.). Szerzőnk narratívája szerint tehát a kora újkori vallásfele-
kezeti polarizáció nem tudott csorbát ejteni a magyar nemzeti lét koherens egységén, s 
e tény Kézainál egyfajta „mély magyarság-öntudat” leképeződéseként kerül említésre, 
melynek fő hordozója a már említett nemesi középréteg volt, e nemzeti elkötelezettsé-
génél fogva pedig évszázadokon át az idegen elemek magyarosításának legfontosabb 
dinamizáló ereje. Az értekezésben történik utalás a reformkorban felemelkedő polgári 
és paraszti eredetű értelmiségre is úgyszólván „a szellem arisztokráciájaként”, mely a 
születési nemességgel mintegy összeolvadva teremt végül új, magyarságát és a nemzeti 
kultúrát még a korábban tapasztaltaknál is elkötelezettebben ápoló, polgárosult nemzeti 
középosztályt.

Kézai társadalomtörténeti vonalvezetése kétségtelenül szilárdabban állja ki a 
historicitás próbáját, mint a kora újkorba visszavetített magyarosodással kapcsolatos 
reflexió. Helyes azon megállapítása, miszerint eltérően a nyugati államalakulatok fejlő-
dési trendjétől, ahol a felemelkedő iparos-kereskedő vállalkozói rétegek megerősödése 
nyújtotta a később megszülető polgári középréteg fundamentumát, Magyarországon 
a folyamat fő generáló erejét úgyszólván a nemesség lassú „polgárosodása”, a pol-
gári értékrend és polgári társadalom eszményének elfogadása jelentette. A közép- és 
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kora újkori magyar nemesség idegen ajkúakat is beolvasztani képes integratív erejét 
azonban – úgy tűnik – nem a korabeli rendi-feudális intézményrendszer, a rendi natio 
Hungarica társadalmi realitásából fakadó természetes szociológiai folyamatként érté-
keli, sokkal inkább a nemesi, mi több a paraszti társadalomnál is regisztrálhatónak vélt 
nemzeti elkötelezettség vonzerejére apellál. Kézai úgy látja, hogy az általa már említett 
„mély magyarság-öntudat” olyan adottságként gondolandó el ugyanis, melynek már a 
történelmi fejlődés korábbi szakaszaiban is „hordozója nem csak a nemesség, hanem a 
[…] jobbágyi sorsra tanított parasztság” (41. o.), továbbá „ha az idegen vérű […] be-
bocsátást kért a nemesség rendjébe, nem csak a rend, hanem a magyarság is befogadta 
őt, atyafiának tekintette, vértestvérként bánt vele” (uo.). E reflexiói valószínűsítik, hogy 
jelen esetben már a modern polgári nemzetfogalom és nemzeti összetartozás-tudat múlt-
ba visszavetített anakronizmusa jelentkezik, ez az attitűd ugyanakkor ekkoriban nem 
számított kivételesnek. Ennek ellenére nehezen vitatható, hogy Kézai bizonyos vonat-
kozásokban helytálló következtetésekkel él, valós társadalmi jelenségként konstatálja a 
középosztály korabeli helyzetének ecsetelése során a szóban forgó társadalmi szegmens 
megroppant anyagi-egzisztenciális helyzetét, ennélfogva a középréteg fő cementáló 
erejét sem gazdasági rekvizitumokban véli megragadhatónak. Tegyük hozzá, szerzőnk 
részéről ez annál is inkább következetes eljárásmód, mivel pusztán anyagi alapokon ek-
kortájt nem volt épp könnyű feladat behatárolni a szóban forgó középosztály kiterjedési 
körét, e dilemma megoldása a kor nem csekély számú társadalomtudósának jelentett ne-
hezen megoldható feladatot. Kornis Gyula már 1928-ban kénytelen volt megállapítani, 
hogy „határozott pozitív gazdasági kategóriába a középosztály fogalma maradék nélkül 
be nem szorítható”18, miként Weis István is világosan érzékelte, hogy a középosztályi 
lét határainak kifejezetten jövedelmi szempontok alapján történő megvonása „lehetet-
lenné teszi az illetőkre nézve a középosztályban maradást”19. Kézai érvelésében tehát, 
miszerint a középosztályhoz való tartozásnak nem fő ismérvei a gazdasági momentu-
mok, okvetlenül szerepet kell kapjon ama felismerés, miszerint jövedelmi-financiális 
szempontok előtérbe helyezése révén sokakat kellene kiutasítania e szegmens köréből, 
akik egyébiránt nagyon is – gyakran „történelmi” alapon – maguknak vindikálták az e 
rétegbe való tartozást. A „középosztály válsága” körül bevezetőnkben vázolt, s a fentebb 
említetteknek megfelelően a Horthy-korban már hagyománnyá terebélyesedett diskur-
zushoz rokonítja Kézait e társadalmi csoport erős államfüggőségének regisztrálása is, 
midőn rögzíti, hogy az állami hivatali pozíciók megszerzésére törekvő középosztály „a 
gazdasági lehetőségek kihasználását a zsidóságnak engedi át”20 (41. o.). Kézai narratívá-
jában tehát a magyar középosztály korántsem gazdasági érdekközösségként definiálha-
tó, hanem kimondottan „szellemi és kulturális képződményként” (uo.) egyfelől nyugati 
osztályosaihoz képest gyökeresen más eredőkkel rendelkező szegmens, másrészt a tár-
sadalmi és szellemi élet elitjeként „ez az osztály birtoklója a magyarság fogalmát magas 
szellemi fokon képviselő nem materiális javaknak” (uo.).

E ponton bontakozik ki Kézai látószögének centrális eleme: említett adottságai kö-
vetkeztében a magyar középosztály és magyar nemzet sorsa, állapota és problémái 
közt teljes az átfedés, a társadalmi és nemzeti lét elválaszthatatlanul szorosan fonódnak 
össze egymással. Szerzőnk értekezésének fő üzenete szerint az ezen középosztály ál-
tal képviselt „magyar szellem és kultúra potenciál-foka lesüllyedt, […], asszimilációs 
ereje megtört, […] ez az osztály önmaga kezd lemondani magyarságáról” (uo.), ezért 
tapasztalható „a magyar kultúrélet egész területén pangás, visszaesés” (uo.). Noha e 
kulturális természetű deklasszálódás tényleges ismérveit nem olvashatjuk ki az érte-
kezésből, Kézai így is világos értelmezési keretét kínálja a kialakult konstellációnak. 
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Kézai számára a centrális válságtényező félreérthetetlenül a középosztály nem olyany-
nyira gazdasági, sokkalta inkább szellemi-kulturális területen tapasztalható deklasszáló-
dásában összegződik. Másfelől, fontos érzékelnünk az ezen publicisztikában jelentkező 
megközelítésmód újdonságát a kor magyarosodás és disszimiláció kérdéskörét időnként 
jószerivel patikamérlegen elemezni hajlamos reflexiói közepette. Cikkünk írója ugyanis 
korántsem az asszimiláció eredményeit vitatja, a folyamat megfordulása nem a német 
és/vagy zsidó érintettek hiányos jellegű beolvadásával magyarázható, hanem mindenek-
előtt – s jelen írásban ez tekinthető igazán releváns gondolatnak – a magyar középosz-
tály szellemi egységének drámai mértékű eróziójával, továbbá tartás- és identitásveszté-
sével. A cikk kezdetén Kézai által bemutatott disszimiláció esete társadalmi és szellemi 
kórtünet, s ezért kiált a magyarság őseinek erényeire apellálva szerzőnk „méltó utódok” 
(uo.) után, „hogy kivegyék a magyar kultúra hordozásának terhét azoknak kezéből, kik 
gyönge tehetetlenségükben arra készülnek éppen, hogy meghasonlottságuk nagy lelki 
zavarában a sárba ejtsék, vagy egy idegen szellem előtt letegyék azt” (42. o.).

A szerző által nyitányként taglaltak összefüggésében nyilvánvalóan nem kellett túlsá-
gosan nagy éleslátás ahhoz, hogy felismerhetővé váljon, mennyiben vetült rá a Kézai ál-
tal taglalt esetre a német nemzetiszocialista lidérc fenyegető árnyjátéka. Az elemzésben 
demonstrált „középosztályi válság” főbb tényezői ugyanakkor világosan és logikusan 
épülnek egymásra rendszerében: a középosztály válsága a nemzeti lét bizonytalan, lázas 
állapotához kapcsolódik, s egyúttal a magyar szellemi-kulturális élet krízishelyzetéről is 
ugyanilyen riasztó egyértelműséggel tanúskodik.

Noha a Horthy-korszak folyamán a kortárs konzervatív teoretikusok közül valóban 
sokan kívánták a nemzet tartógerincének látni és láttatni a magyar középréteget, e kon-
cepció egyik legvilágosabb megfogalmazója alighanem Szekfű Gyula történész volt, 
s Az Ország Útja hasábjain21 Barankovics István messzemenően elfogadni látszik a 
nevezett historikus által kialakított sémát, tekintetbe véve, hogy a disszimiláció jelen-
sége nála is szorosan fonódik össze azon társadalmi szegmens sorsával, amelynek „ősi 
ösztönei, megvilágosult agya és céltudatos akarata által a nemzeti eszme hordozójának 
és érvényesítőjének szerepét kellett örökségként és feladataként vállalnia” (341. o.). 
Szerzőnk egyértelműen bizonyítottnak tekinti a tisztviselői-hivatalnoki középrétegek 
gazdasági deklasszálódását, egyúttal hangot ad abbéli meglátásának, miszerint az érin-
tett csoportok körében aggasztóan nagy súllyal bírnak azon elemek, melyek a dualiz-
mus kori kapitalista éra áldásaiból részesülve, úgyszólván „friss-magyarokként” csupán 
nyelvükben váltak a magyar nemzettest tagjaivá, ám „siketek voltak nemzeti géniuszunk 
sugallatai iránt” (uo.).

Barankovics meglátása szerint a középosztály nemzetfenntartó mivolta mindezidáig 
„érinthetetlen dogma volt […], csak kalaplevevő tisztelettel illett beszélni” (uo.) róla, 
körbelengte „a legendás tisztelet […] a foltos könyökű, de becsületes és hazafias állami 
hivatalnok” iránt. Szerzőnk úgy véli, a korabeli társadalmi közgondolkodás csupán e 
réteg anyagi instabilitásának elismerésén és úgyszólván a néptől való eltávolodásának 
hangoztatásán keresztül volt hajlandó felülírni a középosztály érinthetetlenségével kap-
csolatban kötött konszenzust. Barankovics számára tragikumként tételeződik, hogy bár e 
szegmens egyik történelmi küldetése épp abban merült volna ki, hogy szellemi-erkölcsi 
értékmodellje legyen a széles néprétegeknek, a korszak erre irányuló felszólítása „a ma-
ga neobarokk tekintélytiszteletének hangján” – a szekfűi társadalomkép félreérthetetlen 
adaptációja ez – egyértelműen visszhangtalan maradt. Úgy véli, az idők folyamán csu-
pán Szabó Dezső és Szekfű Gyula22 ismerték fel világosan, hogy a középréteg válságá-
nak egyedüli átfogó ellenszeréül csakis a középréteg alsó néposztályok tagjaiból történő 
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„vérfrissítése” kínálhatja önmagát.23 E megoldási alternatíva eddigi kudarcának ma-
gyarázata abban ragadható meg, hogy „mai középosztályunk olyan hibákban szen-
ved, amelyeknek okán sokkalta képtelenebb hivatásának kielégítő teljesítésére” 
(342. o.), mint puszta anyagi megrokkanása miatt. Valójában „a disszimilációs folyamat 
és a nemzet történelmi eszményeitől, a magyarság létértelmétől dezertáló mozgalmak-
nak a középosztály soraiban való hódításával” (uo.), magyarázható, s egyszersmind „vi-
lágtörténelmi rengések hatásával” (uo.) fűződik össze, hogy „egyszerre egyik legsúlyo-
sabb és legmaibb nemzeti sorskérdésként mered elénk a középosztály problémája” (uo.). 
Barankovics narratívája szerint e nemzetfenntartó és kultúrahordozó szerepre szánt tár-
sadalmi csoport válsága épp e két utóbbi tényezőből forrásozik, krízishelyzetét kétségkí-
vül lokalizálható anyagi-egzisztenciális válságállapota önmagában nem magyarázhatja 
meg. Noha szerzőnk számára evidenciaként tűnik fel, hogy a disszimiláció problémája 
más társadalmi szegmenseket is érintő alaptapasztalat, fentebb vázolt feladatai folytán 
azonban egyértelműen a középréteg válik e problémakör össztársadalmi mértékű lerom-
lást okozó hordozójává. E tragikus konstelláció közvetlen kiváltó tényezőit szerzőnk 
maga is a világháborús kataklizma hatásrendszerében24, s az azzal szervesen összefüggő 
gazdasági válságállapotban véli fölfedezni, ám meglátása szerint a mélyben kimondot-
tan szerkezeti-strukturális okok húzódnak meg, melyek e csoport szellemi-művelődési 
állapotaiban, demoralizálódásában, valamint közismerten jelentős mértékben idegen, 
zsidó és különösen német eredetében ragadhatóak meg.25 De mit is jelent pontosan az 
életveszélyes kihívásként tételeződő disszimiláció Barankovics olvasatában? „Lelki, 
szolidaritási optálást […] ama rég, már egyszer elhagyott vagy elfeledett közösség javá-
ra, amelyhez a disszimiláns származása folytán tartozott” (uo.), egyszersmind „letagad-
hatatlan bizonyíték a vérnek rendkívüli, olykor elsődlegessé váló közösségteremtő ereje 
és szerepe mellett” (324–343. o.). Egy etnikai közösség beolvadásának folyamata pedig 
kivált „a múlt hatalmának feléledése” folytán fékeződik le, s disszimilációt mindenek-
előtt azoknál eredményezhet, akiknek esetében a beolvadás és a társadalmi rangemel-
kedés korábban kéz a kézben járt. A múlt hatalmának feléledésére apelláló érvelésmód 
éppúgy helytálló, mint az asszimiláció és a karriermodellek közti szoros összefonódás 
regisztrálása: Kézai Béla fentebb vázolt elrettentő híradása egy svábnémet felmenőkkel 
rendelkező magyar kormánytisztviselő „eredeti” német identitásának újrafelfedezéséről 
(elfasizálódásától a legkevésbé sem függetlenül) csupán egyike volt a korban egymást 
érő ilyetén vészjelzések megdöbbentő példáinak. Másfelől, Barankovics szociologizáló 
megközelítésmódjának szintén menlevelet látszik adni a dualizmus kori magyar társa-
dalomtörténeti fejlődés tapasztalata: a korszak zsidó és német eredetű polgárságának 
soraiban valóban úgy vált mind turbulensebbé a disszimiláció folyamata, hogy korábban 
e rétegek asszimilációja és felfelé ívelő társadalmi pályafutása között igen szoros volt 
az átfedés, ez idő tájt ugyanis az érintettnek – amennyiben karrieremelkedés volt a cél-
ja – többnyire valóban látványosan magyarrá kellett válnia. Szerzőnk meglátása szerint 
a folyamat drámai megfordulásában egyúttal művelődési, pontosabban szociokulturális 
tényezők is világosan kitapinthatóak, tudniillik, „az idegen múlt, az eleven származási 
hagyomány különösen abban az esetben fejti ki majdnem akadálytalanul a maga bontó 
hatását, ha az elbocsátó nép kultúrája a befogadó nép kultúráját állandó alakító hatások 
alatt tartja” (343. o.). Az elmondottak alapján természetszerűen vetődik fel: mennyiben 
és hogyan kerül itt felvetésre a magyar–német kulturális kapcsolatrendszer kérdésköre?

A megfogalmazásra került gondolatkör történeti háttérlogikája politika, társadalom- és 
művelődéstörténeti vonatkozásban egyaránt könnyedén kitapintható: a magyar történet-
tudományban immár közhellyé koptatott nézet, hogy a magyarság krisztianizálódásában, 
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ezáltal a nyugati-latin kulturális környezetbe való integrálódásában valóban érdemi sze-
reppel bírtak a Német-római Birodalomból érkező politikai és kulturális impulzusok. 
Hasonlóképp nehezen vitatható a 300 éves Habsburg-éra magyarországi kulturális ha-
tásrendszerének igazoltsága, hovatovább, Szekfű nemzetkoncepciójának fontos elemét 
képezte a magyarság „keresztény-germán kultúrkörhöz” való tartozásának gondolata, a 
hazai tudományos éra pedig – kiterjedt hagyományt folytatva tovább ezáltal – a két világ-
háború közötti időszak folyamán is komoly figyelmet szentelt a német tudományosság 
fejlődésének. Másfelől megjegyzendő: e bizonyított kultúrtörténeti összefüggéseket a 
német nemzetiszocialista ideológia szellemi expanziójának szolgálóleányává süllyesz-
tett kései völkisch-eszmekör erősödő hazai propagandája messzemenőkig ki is használ-
ta. A 30-as évek végén korántsem egyedül a fajbiológiai fejtegetéseibe belezavarodott 
agg Méhely professzort döbbentették meg azon okfejtések, melyek kedvenc lapjaiban a 
Dunántúlt a német nép- és kultúrtalaj integráns részeként definiálták, a német műveltség 
hazai civilizatorikus hatásrendszeréről zengtek dicshimnuszokat, s a németséget koro-
názták meg a „barbár” magyarokat a nomadizálásról leszoktató kultúrhérosz glóriájával. 
A nyilvánvaló ideológiai kihívás jelentőségét pedig a magyar fajvédők, a hatalmon lévő 
konzervatívok Szekfű Gyulája, a történetírás módszertanát válaszul a magyar népiség-
és etnikai történet irányába terelő Mályusz Elemér és a kortárs katolikus intelligencia 
egyaránt világosan érzékelte. Barankovics úgy látja, a hazai asszimilációs folyamatok 
sikerét „a fajmagyarok végtelen faji türelmessége” (343. o.) és a polgári liberális éra 
jogegyenlősítő gyakorlata egyként magyarázza, ám e magatartás nem csupán hatalmi 
pozíciójának egyik akkori támasztéka volt, hanem egyúttal a jelen válsághelyzet egyik 
előidézőjévé is vált. E ponton lép fel számára igazán átütő erővel az elmagyarosodás 
kérdésének igazi relevanciája, hiszen „az érzelem és akarat magyarrá tehet érzelemben 
és akaratban. De vajjon érzelem és akarat kimeríti-e azt a bonyolult és titkos valóságot, 
hogy magyar vagyok?” (Uo.) Barankovics szerint az érzelmi és akarati tényezők célra 
hangolása önmagában nem elég, az ösztönöknek (sic!), az intellektuális és erkölcsi mo-
mentumoknak is eszményi értelemben magyarrá kell válniuk, meg kell ölnünk magunk-
ban az idegent a nemzettel való teljes azonosulás érdekében. Szerzőnk maga is elismeri, 
hogy „soha teljes világossággal át nem tekinthető azonosulásról” (uo.) van szó, ám 
enélkül senki sem képes „az időtlen nemzet érdekében […] cselekedni” (uo.).

Ennélfogva a nemzetpolitika helyes orientációját is csakis azon, egy évezred szerves 
fejlődésének eredményeként kialakult szociokulturális attitűd, egyfajta „politikai tájékozta-
tóösztön” adhatja meg, amely csak magyar lélekből szólhat, és amelyet csak magyar lélek 
érthet meg” (uo.). De vajon következik e Barankovicsnál ebből a megközelítésmódból egy 
alapvetően bezárkózó, autark természetű nemzetkoncepció megfogalmazásának igénye? 
Minden jel arra enged következtetni, hogy szerzőnk korántsem kíván rálépni erre az útra, 
mivel olvasatában világos tisztázásra kerül egyúttal, hogy a magyarság „faji egységének” 
szempontja nála sem redukálódik le biológiai-genetikai avagy leszármazáshoz kapcsolódó 
momentumokra. Úgyszólván „történeti fajról” beszél, melyet túl a „sorsközösség” (344. o.) 
cementáló erején – számot vetve a magyar etnokulturális fejlődés differenciáltságával – „a 
rendkívül erős keveredés teremtett elő” (uo.). Barankovics meglátása szerint e „kevertvérű-
ség”, továbbá a magyar mibenlétet csakis identitáskérdésként számontartó, a „magyar az, aki 
annak vallja magát” elvére apelláló attitűd valóban ellenségévé válik a nemzeti létnek, hiszen 
„a disszimiláns a magyarság ellen, elbocsátó népe javára optál szellemben és politikai, világ-
nézeti magatartásban anélkül, hogy magyarságát nyíltan megtagadni a disszimiláció termé-
szetes következményének tartaná” (uo.)26. Márpedig e folyamat ily módon csupán egyedül a 
társadalmi polarizálódás és dezintegráció tökéletes melegágya lehet.27
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Lássuk ezután, hogyan vélekedett Barankovics a disszimiláció motorizáló háttérté-
nyezőiről! Az egyik döntő okot nála is – éppúgy, mint Kézai értekezésének egy magyar 
köztisztviselő „regermanizálódással” egybekötött elfasizálódását feltáró momentuma 
sugallja – „a germán erő fölragyogásában” (uo.), tehát a hatalmas német nemzetiszo-
cialista kolosszus felemelkedésében, a germán-árja vérmítosz piedesztálra emelésében, 
továbbá abban a szintén nem elhanyagolható vonatkozásban lehetséges megragadni, 
hogy „a magyar hatalom napja a látóhatár alatt áll” (uo.). Eszerint a világégés, valamint 
a trianoni kataklizma nyomán meggyengült magyarság képtelen továbbra is kebelén 
tartani sváb származású honfitársait az újabb német nagyhatalmi éra kezdetén, mivel 
„az asszimiláció mindig inkább a tekintély irányában történik” (uo.). Szerzőnk azonban 
a dualizmus kori magyar oktatás- és művelődéspolitika egészét is felelősként ülteti a 
vádlottak padjára. Narratívája szerint a kialakuló magyar középréteg a 19–20. század 
fordulóján már döntően germán jellegű szellemi poggyásszal indult útnak, mivel „egész 
iskolapolitikánk a német mintát másolta, s hogy művelődésünknek germán szálakkal 
való átszövése elhomályosította a gyökeres magyar szellemiség arcát még a magyarok-
ban is” (uo.). Márpedig német kulturális háttérre támaszkodva buzdítani magyar szel-
lemi orientációra sváb származású honfitársainkat, ekképpen gondoskodva megszerzett 
magyar identitásuk megőrzéséről aligha tartható többnek halva született kísérletnél. Az 
okok között pedig a Farkas Gyulától átvett „egy éjen át való” asszimiláció gondolata28 
is újra előtérbe kerül, hiszen szerzőnk szerint a kiegyezés megkötését követő időszak 
folyamán gyakorlatilag úgyszólván „a Bach-huszárok ivadékai” és a német városi pol-
gárság foglalta el a középosztálybeli pozíciók legtöbbjét, s e folyamat során eleve nem 
egy ténylegesen létező, nagyszámú, vagyonos, művelt és erős magyarságtudatot hordo-
zó középosztály bűvkörébe nyertek bebocsájtást. Csupán egy deklasszálódó, vagyonát 
és létalapját gyorsuló ütemben elvesztő középnemesi réteggel találkoztak össze az úton, 
mely immár sem irányító, sem asszimiláló, sem államszervező erővel nem rendelkezett 
többé. Innovatív kezdeményezések helyett – íme a kései dualizmus korától hagyomá-
nyozódott társadalomtörténeti narratíva kritikátlan Horthy-kori adaptációjának világos 
tanúsága – inkább az állami adminisztráció szektoraiba menekült, de már e területen sem 
az egykori, valóban nemesi származású elitréteg közszolgálati hivatástudata, csupán a 
megélhetés egyszerű, materiális kényszere vezérli. Szerzőnk értékelésében e kialakult 
konstelláció ugyanis drámai értékvesztéssel is összefonódik: a tradicionális „középne-
mesi hivatástudat osztályhagyományának” (345. o.) tovatűnésével, s egy új, úgyszólván 
a neoabszolutista érából itt felejtett (ez ismételten farkasi látószög) Bach-huszárok él-
ményvilágából forrásozó, sajátos bürokrata-ideál kikristályosodásával. Korunk hivatal-
noka már régóta nem nemesi elődeinek közügyek iránti odaadásával végzi szolgálatát, 
hanem a rideg, bürokratikus államgépezet egyszerű és személytelen fogaskerekévé deg-
radálódik, s végső soron puszta pótcselekvéssel igyekszik ellensúlyozni „az önértékből 
sugárzó tekintély” (uo.) hiányát: a már Beksics Gusztáv dualizmus kori publicista által 
is felhánytorgatott „sznobizmus” viselkedéskultúrájával29. Elveszítve tehát eredeti hiva-
tástudatát és egzisztenciáját, e társadalmi réteg jelen állapotában alkalmatlanná vált arra, 
hogy oly gyakorta hangoztatott nemzeti hivatását betöltse, ennélfogva a középosztály 
asszimiláns elemei a jelen kor társadalmi, politikai és messze nem utolsó sorban kultu-
rális szűrővizsgáján még látványosabban buknak el. Egyúttal, ismételten visszaköszön 
Farkas Gyula már említett tárgyalási logikája: Barankovics maga is úgy véli, hogy a 
német származású polgári elemeknek egyetlen nemzedéknyi idő alatt kellett volna egy 
időben két utat is sikerrel bejárniuk; németből magyarrá, s egyúttal középosztálybelivé 
emelkedniük, e kettős váltás súlya azonban nagyobb volt annál, s kifutási ideje dráma-
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ian csekély, semmint, hogy e faladatnak teljes sikerrel tehessenek eleget. Szerzőnk úgy 
látja, a ténylegesen létező középosztály meggyengüléséhez tevékenyen járult hozzá 
azon dualizmus kori „providenciális nemzeti társadalom- és kultúrpolitika” (345. o.), 
illetőleg egészségtelen „kontraszelekció” is, mely csupán a parasztság tehetősebb, ám 
semmiképp sem a tehetségesebb tagjai előtt nyitott utat, eme feltörekvő elemek – Szekfű 
korabeli látószögével teljes összhangban – maguk is a középosztály köreiben jelentkező 
„sznobizmus” mentalitásához hasonultak, s mindez lehetetlenné tette a középréteg ér-
demi, autentikus magyar népelemek integrációjával történő megújítását. Megjegyzendő 
azonban, hogy szerzőnk érvelésrendszerében feszültségpontok is kitapinthatóak: narra-
tívája szerint a középosztály már jóval a világháborús vereség előtt értékvesztetté vált, 
küldetéstudata széthullott, így a nemzeti ügyek sikeres kihordására alkalmatlanná vált 
az egyik oldalon, ám egyúttal „a hősi halottak közt a legrettentőbb százalékot adta” a 
másikon. Barankovics abban látja a legkeserűbb tragédiát, hogy „a legszörnyűbb arány-
ban pusztultak a jellemes, testben és lélekben egészséges, vezetésre alkalmas, bátor, 
felelősségérző és népszerető [sic!] úrifiúk […], e korosztálynak színevirága hiányzik 
[…], de silánysága egészen itt nyomaszt” (uo.). Barankovics maga sem ad választ a fel-
merülő kérdésre, tudniillik hogyan jelenthette a középosztály – szerzőnk által drámaian 
ecsetelt – vérvesztesége kiváló nemzeti kvalitásokkal rendelkezők tömeges pusztulását, 
ha a középréteg állapotai már évtizedekkel korábban olyannyira meggyengültek, nem-
zeti sajátosságaiból olyannyira kivetkezett, mint állítja? Mindazonáltal a válságkezelés 
egyedüli lehetséges alternatíváját szerzőnk is a Szekfű által szintén eleinte javasolt 
gyógymódban véli megpillantani: szerinte is a „fajmagyarnak vélelmezhető”, s egyúttal 
feltörekvő paraszti elemek nagy számából lenne szükséges a középosztálynak reprodu-
kálnia önmagát. Szerzőnk úgy véli, ez a „fajmagyar” gondolatkör nem azonosítható sem 
a „szentistváni állameszme” megtagadásával, sem a biológiai értelemben veendő fajfo-
galom akceptálásával, meglátása szerint ugyanis „a magyarság törzsi létre nem akarja 
kárhoztatni önmagát” (uo.). Egyúttal, tekintetbe véve, hogy szerzőnk narratívájában a 
magyarsághoz való tartozás és teljes beolvadás meghatározó kritériumai „a személyes 
magatartás és a tradíció ereje” (347. o.), valamint a nemzedékeken átívelő, hosszú lejá-
ratú asszimiláció folyamata, joggal feltételezhető, hogy a Barankovicsnál olvasható „faj-
magyar” terminus mögött meghúzódó gondolatkör a már többször említett Szabó Dezső 
és Farkas Gyula értelmezési kerete felé gravitál. A nevezett író és irodalomtörténész az 
irodalmi és kulturális élet területén is a szellemi értelemben veendő „faji” szempontok 
prioritását hangsúlyozta, amint a „fajmagyar” vonatkozás szerzőnknél is individuális 
szellemi produktum és kulturális kontinuitás függvénye. S egy ekkoriban már a korai 
magyar fajvédőktől Szekfű Gyulán át egészen a 30-as, 40-es évek fordulójának katoli-
kus reformkonzervatív csoportjáig terjedő hagyomány részesévé avatja Barankovicsot 
ama – elemzésünkben már érintett – meglátás, miszerint „vigaszunk és reménységünk 
az ezeréves parasztság” (347. o.). E megfontolás függvényében pedig már jóformán ter-
mészetszerűen hat azon végső konklúzió, miszerint „Csakis belőle, s a nemzet szellemi 
és erkölcsi elitjéből újulhat meg középosztály és ország egyaránt” (uo.).
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jeikről riasztó momentumokat közölve. Érvelése 
szerint bármely disszimiláns esetében jellemző 
vonás, hogy az illető „Indulatos lesz, ha kétségbe 
vonják magyarságát, […]”, mindeközben azonban 
„dühöngő kritikával illeti hazai viszonyainkat és 
ugyanolyan fanatikus lelkesedéssel beszél mindar-
ról, ami Németországban történik” (uo.).

27 Ez már jellegzetes szekfűi érvelés: a histori-
kus Schittenhelm Ede című tanulmányában még 
döntően a hazai svábság valódi elmagyaro-
sodásának igazolására törekedett, ám látva a 
disszimilációs folyamatok 1930-as évek végi 
eszkalációját, módosított álláspontján. Riadtan 
konstatálta ugyanis, hogy „a német vér tuda-
tosodása” nyomán nem egyszerűen nagyobb 
csoportok távoznak önként a magyar nemzet-
test kötelékéből, s e rétegek még csak nem is az 
általa kívánatosnak tartott nemzetiségi kisebbségi 
lét felé gravitálnak, hanem csupán a középosztály 
belső, centrifugális hatótényezőinek egyikévé 
avanzsálják önmagukat. Lásd: Gyurgyák János: 
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28 Heves vitákat kiváltó, Az asszimiláció kora a ma-
gyar irodalomban címen kiadott munkájában az 
irodalomtörténész Farkas Gyula a dualizmus kori 
asszimiláció szerinte sikertelen modelljének fő 
problémáját épp abban látta, hogy a nem magyar 
elemek teljes beolvadásának szükséges „kifutási 
ideje” egyszerűen hiányzott. Értékelése szerint 
a kiegyezés megkötésétől az első világháborúig 
eltelt alig negyven esztendő csupán egy felületes és 
döntően külsőségekben megnyilvánuló beolvadást 
eredményezett.

29 Noha Barankovics nem konkretizálja, miben is áll 
e „sznobizmus”, aligha tévedünk túl nagyot, ha 
arra következtetünk, hogy e sajátos hivatalnok-
középosztály ugyanazon arisztokratikus hübriszét 
és fennhéjázó magatartásbeli attitűdjeit bírálja, 
mint amelyeket a hivatkozásban említett Beksics is 
kárhoztatott az 1880-as évek folyamán. Mégis vi-

lágosan látnunk kell a két értelmezési keret eltéré-
seit: a dualizmus kori publicista az említett irritáló 
gőgöt a nemesi származású középréteg értelmetlen 
dzsentri-metódusának, történelmi anakronizmus-
nak tartotta, mely csakis akkor számolható föl, ha 
összeolvad végre az urbánus környezetben mozgó 
vállalkozó polgársággal, egyúttal, ha e társadalmi 
fúzió során nem a dzsentrimentalitás jelenti majd a 
viszonyítási modellt. Ezen avítt viselkedéskultúra 
eltűnését, s az eszményi értelemben vett polgári 
középosztály megteremtését egyaránt nemesség 
és polgárság összeolvadásától várta, s épp ennek 
elmaradását fájlalta évtizedekkel később – igye-
kezvén egyúttal társadalomtörténeti háttérkörül-
ményeit feltárni – Szekfű Gyula. Barankovics el-
lenben ugyanazon metódusokkal terhelt „sznobiz-
must” egy talajt és végső soron identitását vesztett 
szegmens pótléknak szánt reakciójaként könyveli 
el, s – mint látni fogjuk – kezelésmód gyanánt sem 
a polgársággal való fúziót ajánlja.


