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GERGELY JENŐ -,IZSÁK l-AJqS:
A HUSZADIK SZAZAD TORTENETE

A Magyar Századok sorozata új kötettel gyarapo
dott. A 20. század történetéről ismét átfogó tör
ténelmi összegzés került az olvasó kezébe. A
szerzőpáros nehéz feladatra vállalkozott. Az el
múlt évtizedekre vonatkozó levéltári dokumen
tumok csak a rendszerváltás után szabadultak
fel az addigi korlátozások, tilalmak alól; márpe
dig az árnyalt értékelés feltétele a korábban a ku
tatások elól elzárt források feldolgozása.

Adódnak más "buktatók" is. Egyrészt, hogy
a kortársak, a történteket túlélő nemzedékek
tagjai, ilyen-olyan módon klasszifikálható cso
portjai - éppen a század történelmi sajátossá
gai miatt - igencsak ellentmondásos, sőt, gyak
ran szögesen ellentétes tapasztalatokat, élmé
nyeket őriznek emlékezetükben. Kérdés, hogy
ezekből mit adnak át az őket követő generáci
óknak. Másrészt Magyarországon, sőt, az egész
régióban ilyen jellegű vállalkozás kapcsán meg
keriilhetetlenül felmerül, hogya mű miként vi
szonyul az éppen aktuális politikai, hatalmi el
várásokhoz. A tartósan demokratikus országok
ban a politikai pártok tevékenységükból, min
denekelőtt választási eredményeikból merítik
legitimitásukat; a nemzet történelme természe
tes módon épül be identitásukba. A tekintély
uralmi rendszereknek van szüksége a "mazso
l áz ásra", a dicső elődök (gyakran csak egyes
irányzatok által számon tartott személyiségek)
felhasználására legitimációs tényezőként.

A 20. század történetét összefoglaló kézi
könyv elkészítésének nehézségei már ismertek
voltak a szerzőpáros előtt, hiszen 1995-ben
Pölöskei Ferenccel együtt összeállítottak egy
egyetemi tankönyvnek szánt kötetet, amely a
rendszerváltás után először tett kísérletet az 1918
és 1990 közötti események szintézisére. Ennek az
összefoglaló munkának 20. századi magyar törté
nelem címmel 1997-ben napvilágot látott a
második kiadása, amely már magában foglalta
a századelő addig hiányzó történetét is. (Az
1900-1914 közötti időszakkal foglalkozó fejezet
megirására Hanák Péter vállalkozott.) Az előz

ményekhez hozzátartozik az is, hogy 1998-ban a
Tudomány-Egyetem cimű sorozatban megjelent
Gergely Jenő és Pritz Pál közös műve századunk
első feléről (A trianoni Magyarország, 1918-1945,),
másrészt pedig ezzel párhuzamosan napvilágot
látott Izsák Lajos Rendszervdltástól rendszerodltd
sig, 1944-1990. cimű monográfiája. Az említett
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kötetek elkészítése során összegyűlt tapasztala
tok és az új kutatási eredmények hatására, Ger
gely Jenő és Izsák Lajos szerzőpárost alkotva
vállalkozott egy újabb szintézis megírására.

Amikor egy közelmúltat, vagy éppen a szá
zadunkat tárgyaló művet értékelünk, elsődle

ges követelmény mérlegelni: vajon a szerzők

képesek voltak-e elkerülni a "buktatókat", a
távlatok hiányából fakadó nehézségeket és ra
gaszkodtak-e a hitelességhez, a tudományos
követelményekhez. Vagyis: korrekt módon re
konstruálják-e a történéseket, nem hagynak-e
"fehér foltokat", bemutatják-e a különböző ér
tékközpontú megközelítéseket, figyelembe ve
szik-e a témával kapcsolatos hazai és nemzetkö
zi kutatási eredményeket, s végül: jelzik-e azo
kat a nagyfontosságú témákat, amelyek tisztázá
sa csak további feltáró munkákkal lehetséges.

Gergely Jenő és Izsák Lajos munkája a jelzett
követelmények figyelembe vételével íródott.
Tárgyszerűert mutatják be a fordulatokban gaz
dag történelmünket olyan időszakokban is, mint
1918-1919-1920., vagy a második világháború
befejező szakasza, és ugyanezzel a megközelítés
sel tárgyalják századunk olyan kényes kérdéseit,
mint pl. határon túli magyarság helyzete, a szo
cializmus évtizedei stb. Kiemelendő, hogya p0
litikatörténeti fejezetek mellett kellő figyelmet
kap a gazdasági és társadalmi problémák vizs
gálata, egyszóval a folyamatok bemutatását a
teljességre törekvés jellemzi. Ami nem azt jelenti,
hogy egy későbbi második kiadás esetén nem
szorulna kiegészítésre a kézikönyv.

Noha a könyv címe a huszadik század törté
netét ígéri, hiányzik az 1900-1914 köz őtti idő

szak. Az előszóból kiderül, hogy tudatosan
hagyták ki ezt a periódust, hiszen a szerzők a
rövid huszadik század (1914-1989/90) történe
tének megírására vállalkoztak. A recenzens
azonban úgy véli, hogy szükség lenne egy be
vezető fejezetre, mely összefoglalná a dualiz
muskor gazdasági, társadalmi, politikai "örök
ségét". Ilyen módon kellő figyelem irányulna
azokra a fóbb társadalmi és politikai feszültsé
gekre, melyek az első világháború utáni évtize
dekben változó intenzitással ugyan, de újból és
újból előkerültek. A rövid előtörténet szüksé
gességét indokolja az is, hogy az 1918-1920 kö
zötti vészterhes időszak a kötetben is érintett
számos problémakörének teljesebb megvilágítá
sát szolgálná ez a történelmi háttér. Olyan kér
dések tartoznak ide, mint például: milyen okok
ra vezethető vissza a Monarchia megszűnése és



a történelmi Magyarország felbomlása, vagy
éppen az, hogy milyen értékek, eszmei fogó
dzók kínálkoztak a forradalmak bukása és a tri
anoni békeszerződésmegkötése után a konsz0

lidáció megindításához.
Gergely Jenő két részre bontva tárgyalja a

két világháború közötti korszak politikai ese
ményeit. Az 1914 júniusa és 1941 áprilisa közti
korszakot bemutató fejezetek után egy temati
kus - az állami, gazdasági és a társadalmi éle
tet áttekintő - blokkot iktatott be, majd ezután
tért vissza a politikatörténethez.

Az első politikatörténeti egységen belül
megkülönböztetett figyelmet szentel a Göm
bős-kormánynak, hiszen Gömbös Gyula hata
lomra jutása több volt egy átlagos kormányvál
tozásnál. Gömbös politizálási módszereinek és
eszközeinek újdonságát vizsgálva kitér olyan
eddig kevéssé vizsgált kérdésekre, mint például
hogyan határolódott el Gömbös a "fajvédő

múlt" tehertételétől. A négyéves miniszterel
nökség elemzése során Gergely Jenő időről idő

re összeveti a meghirdetett elveket, célkitűzése
ket azzal, ami ezekből megvalósult.

Gömbös bel- és külpolitikáját vizsgálva Ger
gely Jenő a kutatási eredményei alapján felhívja a
figyelmet olyan aspektusokra is, amelyek telje
sebbé teszik, illetve helyenként pontosítják a
szakirodalomból eddig kirajzolódott képet. Igy
például az olasz-német orientáció kérdését illető

en a következő álláspontot foglalja el a szerző:

"Gömbös a neki rokonszenves olasz fasizmusra is
jelképesen azt mondta, hogy az olasz narancsfát
nem lehet a magyar Alföld talajába átplántálni.
Az ő elképzelései az öncélú magyar államról és a
nemzeti egységrá1, a nemzeti munkáról igaz,
hogy merítettek a korporatív jellegű olasz fasiz
musból, de nem jelentették annak másolását. A
nácizmus faji jellegét, totalitarizmusát pedig kez
dettá1 fogva elutasította, mert felismerte abban a
magyar érdekekre leselkedő veszélyeket."

A politikacentrikus eseménytörténet után há
rom tematikus fejezet következik, melyek
lényegretörően foglalják össze a korszakra jel
lemző sajátosságokat mind az állami élet, mind
pedig a gazdaság és a társadalom terén. Arra
gondolva, hogyakötetet kézikönyvként egyete
misták is használni fogják, a recenzens szüksé
gesnek tartaná az alapvető társadalomszerkezeti
vonások, valamint a főbb feszültségek - mint
például a keresztény és zsidó középrétegek ér
dek- és értékkonfliktusa. a föld- illetve paraszt
kérdés - bővebb kifejtését. E hiányérzetünk
mellett fontos hangsúlyozni, hogy Gergely Jenő

igen sokoldalúan mutatja be a két világháború
közti mindennapi életet. Az általa megrajzolt
színes "tabló" részletes betekintést nyújt az egy-
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házak, felekezetek és szerzetesrendek életébe, a
korabeli egyházpolitika alakulásába. az oktatás
és kultúrpolitika formálódásába. az iskolarend
szer változásaiba. csakúgy, mint a '20-as, '30-as
évek szociálpolitikai vivmányaiba. A korszak
jobb megértéséhez hozzájárul a tudományos, a
művészeti és a sportteljesítmények ismertetése is.

A felsorolt témák kőzűl megkülönböztetett
figyelmet fordított a vallás és az egyházak sze
repére, hiszen ez a kérdéskör mind a korabeli
politika, mind a társadalom jellemzése szem
pontjából nagy jelentőségű. rr- ••maga a rendszer
C..) egyértelműen kereszténynek és nemzetinek
identifikálta magát, ami óhatatlanul együtt járt
az egyházak és a vallás szerepének, funkciójának
megnövekedésével. A »találkozás« eredménye a
korszakban kivirágzó katolikus reneszánsz, ami
mögött alig maradt el a protestáns felekezetek,
elsősorban a református egyház megizmosodá
sa." Az egyházak és az állam viszonyát tanulmá
nyozva érinti a politikai katolicizmus probléma
kőrét, az egyházak és felekezetek szerepvállalá
sát a törvényhozó és a végrehajtó hatalomban,
valamint kitér az egyházak zsidótörvényekkel
kapcsolatos állásfoglalására is.

A 20. század második felének összefoglalását
Izsák Lajos vállalta magára, ő az 1945-1989 kö
zötti időszakot négy egységre bontva tárgyalja.
A 20. század második felének periodizációja
kapcsán a legtöbb vita arról folyt az utóbbi évek
ben, hogy mikor ért véget a háború utáni átme
net időszaka. A történészek egyik csoportja az
1947-es évet (a Magyar Testvéri Közösség elleni
koncepciós per, Kovács Béla elhurcolása. Nagy
Ferenc lemondatása. a "kékcédulás" választás)
tekinti fordulópontnak; mások az 1948-as eszten
dő mellett érvelnek, az államosítások felgyorsí
tása, az MDP létrejötte, az egyházi iskolák álla
mosítása miatt; ismét mások - az első egypárti
választásokra, valamint az új alkotmányra hivat
kozva - 1949-et tartják szakaszhatámak.

Izsák Lajos A koalíció évei című fejezetben az
1947-es "kékcédulás" választásokig kíséri figye
lemmel a politikatörténet eseményeit, ugyanak
kor a gazdaság és társadalom folyamatainak
elemzését hol 1948-ig, hol 1949-ig követi nyo
mon, ezzel is jelezve, hogya társadalmi élet kű
lönböző színterein nem egyidejűleg következ
tek be a sorsfordító változások.

Az egyházak és a hívők számára mindhárom
év meghatározónak bizonyult. A baloldalial
folytatott politikai küzdelmük 1947 tavaszán a
vallásoktatás fakultatívvá tétele, 1948-ban pedig
az egyházi iskolák államosítása körül éleződött

ki. A politikai összeütközések bemutatása során
Izsák Lajos időről időre kitér Mindszenty József
hercegprímás állásfoglalásaira, amelyekből ki-



derül: 1948 végére a kommunisták számára oly
annyira nem kívánatossá vált a személye, hogy
koholt vádak alapján 1948. december 26-án le
tartóztatták, majd 1949. február 8-án életfogy
tiglani börtönbüntetésre ítélték. A Mindszenty
ellen indított koncepciós per kapcsán Izsák La
jos azt is bemutatja, hogyan gyorsult fel ezt kö
vetően a két keresztény világnézetű, ellenzéki
párt (Demokrata Néppárt, Keresztény Női Tá
bor) bomlási folyamata.

A háború utáni átmenet időszakát tanulmá
nyozva, az egyházpolitikai változások áttekin
tése után a szerző olyan témákat is bevont vizs
gálódásába, mint az oktatás, a tudomány, az
irodalom és a képzőművészetek, a kultúrdiplo
mácia és a sport. E sokoldalú korkép megrajzo
lásával érzékelteti, hogya politikai és gazdasági
hatalom monopolizálásával párhuzamosan a
kommunista párt államosítási törekvései az em
lített területeken is érvényesültek.

A fejezetben tükröződnek az utóbbi évtized
során kiteljesedő forrásfeltárás eredményei. A
szerző maga is részt vett számos dokumentum
gyűjtemény összeállításában. Az egykori szov
jet pártarchívumban őrzött, s a legutóbbi időkig
szigorúan titkos, zárolt anyagokból Izsák Lajos
számos példát hoz arra, hogyan avatkozott be a
SZEB a magyar bel- és külpolitika alakításába.

Az egykori szovjet pártarchívumból szárma
zó valamint a magyar levéltárakból előkerülő

"szigorúan titkos" dokumentumok segítségével
a többpártrendszerből egypártrendszerbe való
átmenet eddig kevéssé ismert mozzanatai is re
konstruálhatóvá váltak. Az 1940-es évek végén
a magyar vezetés egyre nyíltabban a szovjet
modell megvalósítására vett irányt. E folyamat
politikai, gazdasági és társadalmi dimenzióit
vizsgálva Izsák Lajos kitér a szovjet tanácsadók
szerepére is. "Már a SZEB mellett is működtek

szovjet tanácsadók, 1949-től azonban már mint
»hivatalos- szovjet tanácsadók segítették Ráko
siék törekvéseit, közreműködtek a rendőrállam

működési mechanizmusának tökélesítésében. A
tanácsadók feladatai közé tartozott kezdetben
- hivatalos szovjet források szerint -, hogy se
gítsék a minisztériumok, a rendőrség, a karha
taimi alakulatok, valamint az operatív ügynöki
és vizsgálati munkának a megszervezését.
1949-től amikor megkezdődött a tanácsadók
tartós rendszerének kiépítése, a tanácsadó köte
les volt »saját tanácsaival- segítséget nyújtani
az állambiztonsági szerveknek és a rendőrség

nek, tájékoztatni az adott ország vezetőit az ál
lambiztonsági szervek munkájáról, jelenteni, ha
vezető személyiségekre vonatkozó kompromit
táló anyagra akadtak - de minden esetben
csak a Szovjetunió Allambiztonsági Minisztéri-
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umának (MCB) jóváhagyásával." Megérkezé
sük után szovjet mintára átszervezték az
ÁVH-t, ami külön hatóság lett, rendszeresen tá
jékoztatták Moszkvát az MDP vezetésében ki
alakult helyzetről. s ők adták át a perek konst
ruálásának a »technológiáját- is."

A legfrissebb kutatási eredményekre építve
tekinti át Izsák Lajos a Rákosi-korszak fordula
tokban bővelkedő1953-1956 közötti időszakát.

A rendszerváltás után kiszélesedőkutatások
az 1945 utáni magyar történelem "fehér folt jai
nak" feltárására irányultak. Ezek közé tartozott
az eddig említetteken túl az 1956-os forradalom
és az azt követő megtorlás is. A könyv vonatko
zó fejezete érzékelteti, hogya kiterjedt kutató
munka eredményeként a budapesti eseménye
ken kívül már a vidéki folyamatok feltárásában
is nagy előrehaladás történt.

Ha időben továbblépve azt vizsgáljuk, hogy
a Kádár-korszakon belül mire irányult a kuta
tók figyelme, akkor azt látjuk, hogy elsősorban

a korai Kádár-korszakra, a restauráció és kon
szolidáció éveire. Ez a megkülönböztetett figye
lem tükröződik a fejezet belső arányaiban is.

Ennél a periódusnál is folytatja a szerző az ed
digi vizsgálódási módszerét, azaz kitér az oktatás
és kultúra, a színház és filmművészet, valamint a
művelődés és a sport korabeli viszonyainak be
mutatására. Nem hallgathatja el a recenzens hi
ányérzetét, amiért a fejezetben csak rövid utalá
sok találhatók a korszak olyan meghatározó fo
lyamataira, mint a fogyasztói szocializmus kiala
kulása, a falusi társadalom polgárosodásának sa
játosságai, vagy éppen az 1968-as gazdasági me
chanizmus reform 1956/57-ig (sőt 1954-ig vissza
nyúló) előzményei, belső ellentmondásai stb.

Elismerésre méltó az, hogya kötet végén a
szerző vállalja napjaink "történetének", a törté
nelmi távlatot még nélkülöző, a rendszerváltást
is magában foglaló évtized bemutatását. Külön
szólni kell a függelékró1. Hasznos a műfajilag el
különített gazdag irodalomjegyzék, a névmuta
tó, az állam- és kormányfők jegyzéke. Hiányér
zetet inkább csak a képanyag elmaradása kelt.

Az ideológiai kötöttségektől mentes kortör
ténetírás tehát egy újabb szintézissel gazdago
dott az elmúlt év során. A szerzők szakmai igé
nyességét tükrözi, hogy nemcsak a "magas po
litika" eseményeivel foglalkoztak, hanem a tár
sadalom mindennapi életének különféle terüle
teit is bevonták a vizsgálódásba, s ezzel hazánk
fordulatokban gazdag múlt századi történetét
sikerült egy kiegyensúlyozott kézikönyvben
összefoglalni. (PamlOlJica Kiadó, Budapest, 2000)
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