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1989 és más cezúrák a Magyarországra
vonatkozó német történetírásban

Adrámai politikai események révén bekövetkezõ kortárs törések és
cezúrák nagy kihívást jelentenek minden historiográfiának. A tör-

ténetírás számára a szükséges távolságtartás, valamint az eseményeknek
(még akkor is, ha azok, mint az 1989-ben történtek is, minden jel szerint kor-
szakváltást, s ezzel mélyreható, sõt forradalmi fordulatot jelentenek) a hosz-
szabb idõtartamok kontinuitásába való beillesztésére meglévõ hajlandósága,
és ennek hátterében a cezúrák utáni tulajdonképpeni „megújulások” megkér-
dõjelezése egyrészt elõnyösnek bizonyul abból a szempontból, hogy a törté-
nészek általában nem roskadnak össze a „nulladik óra” fikciója, sõt bûvölete
alatt. Másrészt a kutatás e cezúrák miatt szükségessé váló új helyzetmeg-
határozása számos nehézségbe ütközik. Így például a kutatónak valamilyen
módon revideálnia kell a mindeddig megszokott, látszólag bevált kérdésfelve-
téseit és kutatási szempontjait, azokat esetleg újakkal kell helyettesítenie.
Fernand Braudel francia történész ezzel kapcsolatban a következõre utalt:
„A társadalomtudomány fél az eseménytõl. Nem alaptalanul: a rövid idõtar-
tam minden idõtartamok legönkényesebbike, legcsalókábbja”.1

Mivel a régi Német Szövetségi Köztársaság az egykori NDK maradvá-
nyainak „Anschluß”-ával maga is jelentõs változásokon volt kénytelen ke-
resztülmenni, ezért az újonnan létrejött Németországban mûködõ történé-
szek is teljesen új feladatok elõtt és keretfeltételek között találják magukat.
E ponton vethetõ fel a kérdés, hogy ha összehasonlítjuk a német és a ma-
gyar történészeket, akkor hogyan látható az, miként boldogultak a rendszer-



változással bekövetkezett speciális helyzetükkel (még ha ez a német törté-
nészeknek csak egy részére vonatkozik is) és az 1989-es cezúrával (ami
mindkét ország számára az), illetve, hogy az új helyzet meghatározására mi-
lyen kísérletek történtek, milyen változások mentek végbe a historiográfiai
koncepciókban, s e folyamatra milyen reakciók születtek. Sajnos ezt a kér-
dést most közelebbrõl nem vizsgálhatjuk meg, mivel számos, akár egy kon-
ferencia programját is meghaladó aspektusával2 e tanulmány kereteit szétfe-
szítené. Pusztán Jürgen Kocka német történészre utalunk, aki 1989 cezúrá-
ja kapcsán megállapítja: „Paradox módon lehetséges, hogy az 1989-es mély-
reható változások és ezek részben restauratív következményei azoknak
a történelmi kontinuitásoknak a tartósságát erõsítik, amelyek a 20. század
forradalmi változásai közepette megmaradtak, és csak igen lassan változnak.
Ellentétben azzal, ahogyan 1989 õszén néhányan gondolták, a legfrissebb
tapasztalatok fényében nem az eseménytörténet és az empirikus történe-
lem, hanem sokkal inkább a strukturális és a folyamatokat vizsgáló történe-
lem nyert nagyobb teret, s vált plauzibilisebbé. Nem ez lenne az elsõ forra-
dalom, amelyik a hosszú idõtartam struktúráira irányítaná a figyelmet.”3

Ebbõl a szempontból az 1989-es cezúrának a délkelet-európai histori-
ográfia egyre inkább lendületessé váló helyzetmeghatározásának kiinduló-
pontjaként való vizsgálata Holm Sundhaussen maradandó érdeme, akinek
1991-ben írt Rückkehr in die Vergangenheit oder Aufbruch in die Zukunft: Versuch

einer Zwischenbilanz für die Balkanländer4 [Vissza a múltba vagy elõre a jövõ-
be: kísérlet a balkáni országok köztes mérlegének megvonására] címû ta-
nulmányát annak számos felvetése miatt közelebbrõl is megvizsgáljuk. No-
ha Sundhaussen vizsgálódásai során Magyarországot részben hangsúlyosan
nem veszi figyelembe, de tanulmánya ezen ország története és historiográ-
fiája szempontjából is releváns. Ez különösen érvényes két bevezetõ tézisé-
re: „1. Délkelet-Európa összes aktuális problémáját nem lehet teljes egészé-
ben, vagy akár csak elsõsorban a létezõ szocializmus négy-öt évtizedére
visszavezetni. 2. A jelenlegi változások irányáért, dinamikájáért és sikeressé-
gük esélyeiért nagymértékben a történelmi-strukturális elõzmények
felelõsek.”5

Sundhaussen kritizálja az érintett országokban – fõként a városi elit kö-
reiben elterjedt – hajlandóságot, hogy a jelen problémáit, kiváltképp a konf-
liktusok forrásait az „eddigi gazdasági- és társadalmi rend eredményeként”
interpretálják, s ebbõl azt a téves következtetést vonják le, hogy a régi rend-

238 GERHARD SEEWANN



szer maradványainak következetes felszámolásával minden probléma gyor-
san, mintegy magától megoldódik majd. Az effajta automatizmus-elképze-
lések egyébként az elmúlt rendszerben is megvoltak (ez is egy nyilvánvaló
kontinuitás), amikor például abból a feltételezésbõl indultak ki, hogy a szo-
cialista társadalmi rend megteremtésével minden nemzeti és nemzetiségi
probléma önmagától megoldódik majd. „Amit egy viszonylagosan elmara-
dott társadalomból a szabadság és jólét pluralista társadalmába való átmene-
ti fázisként jellemeznek, az évszázados, sarkalatos problémának bizonyul.”
– állítja. Ez az átmeneti fázis Délkelet-Európában immár százötven éve tart,
„szocialista és nem-szocialista periódusokat foglalva magába”. Sundhaussen
utal annak az új mítosznak a veszedelmeire, „amelyet fõként az átalakulási
folyamat protagonistái ápolnak, s amely szerint minden, ami nem volt szo-
cialista, eo ipso pozitív. Mindez a második világháborúig terjedõ korszak di-
csõítéséhez vezet, amire azonban szintén nincs semmilyen ok. Tulajdon-
képpen érthetõ, hogy Délkelet-Európa népei a rendszer nyolcvanas évek
végén bekövetkezett összeomlása után ott szeretnék folytatni, ahol a szoci-
alizmus megszilárdulásakor abbahagyták. Hol is folytathatnák másutt? Ám
ha mindezt a múlttal, a ‘történelem Molochjával’ való kritikus szembenézés
nélkül teszik, akkor a további fejlõdés ugyancsak zsákutcába jut.”6

A múlttal való szembenézés tárgyaként három, „szûk keresztmetszet”-
nek nevezett sarkalatos problémát nevez meg, amelyek a posztszocialista or-
szágok modernizációját vagy nyugatosodását mindmáig megnehezítették és
továbbra is megnehezítik: 1. a modern politikai kultúra hiányosságai;
2. a gazdasági elmaradottság felszámolásának problémái; 3. a nacionalizmus.

A Balkán országaival ellentétben a Habsburg-Monarchia területén bi-
zonyos módon igenis létezett civil társadalom („civil society”), ám négy-öt
évtized szocializmusát nemigen élte túl. A szocializmus ugyan nem tudta
létrehozni a kliensrendszerre és paternalizmusra épülõ struktúrákat, de je-
lentõs támogatást nyújtott ehhez. Mindez az intermediális és autonóm in-
tézmények, érdekképviseletek felépítése, az érdekegyeztetés révén meg-
szüntethetõ. Az ilyesfajta intézmények csak demokratikus, az egész társa-
dalmat átfogó és egyesítõ konszenzus alapján képesek mûködni, ám „a kö-
zös ellenféllel szembeni egyesülés mindig egyszerûbb volt a demokratikus
konszenzuson alapuló egység kialakításánál”.7 Günter Schödl ebben az
összefüggésben véli épp Magyarország vonatkozásában érvényesnek azt
a megállapítást, hogy az ország „a parlamentarizmus és a sajtó hosszú múlt-
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ra visszatekintõ hagyományai ellenére sem rendelkezik a konfliktusok par-
lamentáris kezelésének és a demokratikus véleménynyilvánításnak terheket
elviselõ tradíciójával”.8

Az ilyesfajta intézményrendszer nélkülözhetetlen hordozója a gazdasá-
gilag önálló középosztály, melynek egzisztenciája a hatékony piacgazdaságra
épül. Ezzel áttérünk a gazdasági elmaradottság és annak felszámolásának té-
májára. Az urbánusoknak és a népieseknek a magyar történelemben is meg-
jelenõ, a fejlõdés alternatíváiról szóló történelmi vitáját – nevezetesen a me-
zõgazdaság fejlesztése versus iparosítás, s ezzel együtt az agrárszektor (1945-
ig a lakosságnak több mint a fele ebbõl a szektorból élt) meghaladásáról szó-
ló vitát – a szocializmus a maga erõltetett iparosításával eldöntötte. A köz-
ponti irányítású gazdasági rendszer körülményei között ez „nem csak a me-
zõgazdaság fejlõdésének definitív blokádjához, hanem a tõke példátlan
elherdálásához”9 is vezetett. Az erõltetett iparosítás gigantikus projektjeinek
befektetetési romjai – amelyek a már eleve meglévõ, minden fejlõdést meg-
bénító tõkehiány ellenére óriási mértékben pazarolták el a pénzforrásokat –
mindegyik szocialista országban, így Magyarországon is megfigyelhetõk.

A fejlõdés akadályozásának gyakran figyelembe nem vett okait – ame-
lyeket semmiféle tõketranszferrel, legyen az bármilyen nagymértékû is,
nem lehet megoldani – „fejbéli jelenségek”, mint például értékképzetek,
magatartásmódok is kísérik: „Az elmaradott országok tulajdonképpeni sar-
kalatos problémája a lakosságban mélyen gyökerezõ prekapitalista érték-
rendszer és magatartásminta. A kapitalizmust ‘könyöklõ társadalomnak’
tartják, a gazdaságot pedig zéróösszegû játéknak tekintik, vagyis ha valaki
nyer, akkor egy másiknak szükségszerûen veszítenie kell. Következéskép-
pen a kapitalista nyereségre való törekvését aszociálisnak (vagyis a közössé-
gi szolidaritással szembeszállónak) tekintik.” Ebbõl vonja le Sundhaussen
a következtetést: „A hagyományos magatartásmódok megváltoztatásához
hosszú távú stratégiára van szükség, amelynek a mindenkori kiinduló hely-
zet függvényében egy vagy több generáción keresztül a lakosság többségé-
nek irányába kell hatnia.”10 Az alternatíva a mûvelõdés, a képzés és az önse-
gélyezõ szervezetek rendszerének kiépítése lehet.

A rendszerváltást és annak sikeres befejezését veszélyeztetõ másik té-
nyezõ az, hogy a társadalom nagy árat fizet érte, s ez alááshatja a demokra-
tikus rendet, mivel „a lakosság egyre nagyobb részének növekvõ szociális
nyomorúsága fokozott nacionalizmusba torkollik.”11 Ennek az agresszív na-
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cionalizmusnak (túlságosan) kevés köze van a nyugat-európai típusú naci-
onalizmus felszabadító és emancipatórikus funkciójához, hiszen „az egyik
nép nemzeti szabadságának növekedése szinte mindig mások szabadságának
a rovására következett be”, ráadásul igen gyakran egy olyan társadalom ke-
retei között, amelyik ugyan proklamálta nemzeti egységét, ám amelyet to-
vábbra is a mélyreható szociális egyenlõtlenség és az ezzel kapcsolatos,
gyakran etnikailag artikulálódó feszültség jellemezte. A nacionalizmus –
mint a hiányzó jólét és a szolidaritás iránti vágy kompenzálása, illetve mint
egy olyan ajánlat, amely a társadalom számára kiutat ígér identitás- és orien-
tációs válságából – „polgári” formájában tehát semmit sem vesztett bûvöle-
tébõl, sõt inkább még nyert is valamennyit. Történelmi gyökerei természe-
tesen veszélyes, „kritikus tömeg”-ként megkérdõjelezendõk. „Délkelet-Eu-
rópában a nacionalizmus (a francia forradalommal ellentétben) mindig ki-
felé, a ‘másik’ ellen irányult, akárki volt is ez a ‘másik'. Arrafelé a nemzettel
mindig a hatalom ‘legitimálása’ érdekében éltek vissza. A nemzet ‘objektív'-
kulturális (illetve genetikai-biológiai) képzõdményként való értelmezése,
amelybe az egyes ember sem belépni nem tud, sem pedig abból kilépni,
az etnikai közösséget zárt társadalommá formálta át. A politikai pluralizmus,
a piacgazdaság és a társadalmi differenciálódás az ‘imaginárius közösséget’
veszélyeztetõ elemekként jelentkeztek, mivel a nemzet fragmentálódásá-
nak, vagy – ami még rosszabb – atomizálásának a veszélyével fenyegettek.”12

A Kelet-Európa nagy részére jellemzõ nacionalizmus ilyen ideológiai
elemei elõrevetítik azt a veszélyt, hogy maga a nacionalizmus is a fejlõdés
áthatolhatatlan gátjává válik. „Aki a nacionalizmus kizárólagos változatát el-
fogadja a posztszocialista átalakulási folyamat elsõ fázisának elkerülhetetlen
mobilizálási stratégiájaként, annak eleve tudnia kell, hogy ilyen elõfeltételek
mellett lehet, hogy az átalakulásnak nem lesz második fázisa. A történelem
erre is kellõ számú példát szolgáltat.”13 Schödl szintén aláhúzza annak a na-
cionalizmusból eredõ tömegmobilizálásnak a veszedelmes voltát, amit
a magyar államnak a határokon túli nemzeti kisebbségei irányában folytatott
protekcionista politikája eredményez, amikor az Antall-kormány miniszter-
elnöke és külügyminisztere egyaránt hangsúlyozta, hogy minden magyar
nevében beszél. „Az ilyen nyilatkozatok, amelyek a szomszédoktól való izo-
lálódás veszélyei ellenére születnek meg távoli, a történeti tudatban valójá-
ban soha ‘be nem vett’ vereségek kollektív emlékezetének politikai relevan-
ciáját fejezik ki. A miniszterelnök és a külügyminiszter, mindketten törté-
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nészek, nyilvánvalóan kényszerítve érzik magukat, hogy a kollektív fruszt-
rációnak és a növekvõ nacionalizmusnak bizonyos engedmények révén ve-
gyék élét. Ám ezzel a külpolitikai kapcsolatok romlását kockáztatják, s ez in-
direkt módon egyértelmûen mutatja, hogy a nacionalizmus mint stilizált
emlékezet belpolitikailag-társadalmilag még mindig, vagy már megint,
mennyire fontos a reformút hatékony tömegbázisának biztosítása szem-
pontjából – a nacionalizmus, a korai nemzeti mozgalom emlékének hazafi-
as-romantikus ápolgatásától kezdve egészen annak egyfajta agresszív-dep-
resszív extrém változatáig, amely a tömeges elszegényedés és a reformpoli-
tika sikertelensége révén egyre inkább erõre kaphat.14

Ha Sundhaussen 1989 cezúrájára vonatkozó fejtegetéseit összefoglal-
juk, akkor nála elsõsorban „a jelenlegi átalakulási folyamat sikerét biztosító
kognitív elõfeltételek” megteremtésérõl van szó, mégpedig „a szocialista és
preszocialista összeomlás okainak és következményeinek feldolgozása ré-
vén”. Vagyis közvetlenül a történetíráshoz fordul: „A történészek ebben ko-
moly szerepet játszanak. Az õ feladatuk, hogy a történelmi legendák és mí-
toszok immár több mint egy évszázada egymásra rakódó romhalmazát elta-
karítsák, véget vessenek a nemzeti pszeudo-háborúknak, s a figyelmet
a nemzetrõl és a nemzetállamról a társadalomra és az emberre irányítsák.”15

Günter Schödl a már többször idézett, 1990 márciusában megtartott
elõadásában éppen Magyarország példáján keresztül foglal állást a míto-
szok és legendák tárgyában, amennyiben okfejtésének kiindulópontjaként
a „nemzeti stilizálását” választja: „Ezt figyelembe véve a három trau-
matikus vereséget – 1848/49, 1918/20, 1944/45 – mind a mai napig nem
tudták feldolgozni, a közgondolkodás még kevésbé, mint a tudományos
történetírás. Sem a nacionalizmus-vita, sem pedig a hetvenes éveknek
a kortárs történelem felé fordulása nem akadályozta meg, hogy a modern
magyar történelem, s fõként a negatív csúcspontok romantikus-naciona-
lista dicsõítésének áthagyományozódása újra visszhangra leljen. A mai
magyarországi történelmi tudat például a két világháború közötti idõszak-
nak és a ‘Trianon’-traumának akkora jelentõséget tulajdonít, amelyrõl jog-
gal állították, hogy nagyobb, mint a második világháborút követõ idõsza-
ké.”16 Az ilyen negatív csúcspontok közé tartoznak továbbá az 1678-tól
1711-ig vívott kuruc háborúk Thököly Imre és Rákóczi Ferenc történel-
mi személyiségeivel, akik elfedik az e tanulmány harmadik részében tár-
gyalandó 1686/99-es cezúrát.
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Elõször azonban vizsgáljuk meg Ilona Reinert-Tárnoky Das nationale

Selbstverständnis der Ungarn [A magyarok nemzeti önértelmezése] címû ta-
nulmányát, amelyben a szerzõ arra tesz (túlságosan ritkán tapasztalható) kí-
sérletet, hogy a magyar nemzeti diskurzus elemeit – amelyek összefoglaló
szintézise még várat magára – kritikusan vizsgálja meg, igaz, anélkül, hogy
a „kelet-európai kisnépek” hasonló elemeivel összehasonlítaná azokat, pe-
dig a gyûjteményes kötet, amelyben a tanulmány megjelent, ehhez kiváló
keretet biztosított volna.17

„Kelet-Európa kis népei között a magyarok annyiban jelentenek sajátos
kivételt, hogy csekély létszámuk ellenére nem kisnépnek, hanem történel-
mi nemzetnek tartják magukat. Valószínûleg azért, mert identifikációjuk
objektuma nem a lakosság volt, hanem az ország. Eleinte ugyanis a honfog-
laláskor megszerzett terület minden lakosa magyarnak számított.”18 A „ki-
vétel” megállapítással Reinert-Tárnoky egyébként mesterének, Günther
Stöklnek19 az ítéletére utal. Az etnikumnak mint társadalmi kategóriának
a középkorban még teljesen természetesen indifferens volta csak a 19. szá-
zadban változott meg azon törekvés következtében, hogy az addigi rendi ál-
lamot polgári nemzetállammá alakítsák át. A nemesi nemzetet felváltotta
a „történelmi nemzet”, ami ettõl kezdve „politikai nemzetként” magának
igényelte a vezetõ szerepet, magát a Szent István-i birodalom határai között
lévõ állammal azonosította, s e vonatkoztatási pontját 1918 után sem adta
fel. Ezzel állt szemben a multinacionális államképzõdmény rideg valósága,
amelyik monarchiaként a maga dualista, 1867-ben kreált alkotmányával
a többi „kis nép” nemzeti és kulturális egyenjogúságra és politikai emanci-
pációra való törekvését – legalábbis a birodalom magyar felének politikai
gyakorlatában – nem vette tudomásul, s elnyomó politikájával az effajta tö-
rekvéseket csak tovább erõsítette. Hogy mindez az állam összeomlásához
vezet, azt senki más nem ismerte fel olyan világosan, mint Kossuth párizsi
követe, gróf Teleki László, aki egy Kossuthnak írott, 1849. május 14-én
(amikor a forradalom vereségét még nem láthatták elõre) kelt levelében
e halálos ítéletrõl teljesen egyértelmûen vélekedett: „Legyünk ... a nemzeti-
ségekkel ... szemben olyan nagyvonalúak, amennyire csak lehet. Nem csak
Ausztriának van vége, hanem Szent István Magyarországának is... A Liberté,
egalité, fraternité nem elegendõ már. A népek nemzetiségként kívánnak él-
ni. Olyan rendet kell teremtenünk, amelyben az egységes nemzetiség hiá-
nyát az individuális és nemzetiségi jogok igazságos megszavazása váltja
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fel.”20 Ezzel az állásponttal szemben a historizáló nacionalizmus gyõzedel-
meskedett, ami a századfordulóra megalomániás méreteket öltött: „A ma-
gyar honfoglalás 1896-os, ezeréves évfordulója különösen nagy lendületet
adott a historizáló nacionalizmusnak, a publicista Rákosi Jenõ harmincmil-
liós magyar birodalmi víziójától kezdve a jogászprofesszor Timon Ákos té-
ziseiig, amelyek a magyar népnek erõsen kihangsúlyozott államjogi és köz-
jogi gondolkodást vindikáltak. A magyaroknak a sokféle kötõdésû óriásbiro-
dalmak idejébõl származó, ázsiai eredetû különleges államalkotó képességé-
rõl alkotott homályos elképzelések a millenáris romantikában gyök-
ereznek.”21 Ez a nacionalizmus 1918 után haladásellenes, antiliberális, és
még agresszívabb vonásokat öltött magára. Trianonból „egyrészt mindazok
kiátkozása következett, akiknek a forradalmakhoz a legcsekélyebb közük is
volt, mivel a területvesztésért a forradalmakat tartották felelõsnek, másrészt
az erõszakos paramilitáris különítmények elõtérbe kerülése, amelyek nem-
zeti jelszavakkal léptek fel az ezeréves határok visszafoglalásának érdeké-
ben”. Még ha Bethlen István miniszterelnök 1921-tõl 1931-ig tartó kor-
mányzása idején „a ‘kultúrfölény’ révén megvalósítandó ‘békés revízió’ jel-
szavát hirdette is”, a magyar Szent Korona erõsen hangsúlyozott kultusza
arra irányult, hogy „a történelmi kontinuitást jelképezze, s ezáltal napiren-
den tartsa az ország történelmi határaira vonatkozó igényét”. A Horthy
Miklós kormányzó körüli jobboldali kör politikai koncepciója „kimerült
az irredentizmusban és a zsidóellenességben, frazeológiájuk a magányos
sztyeppei lovas körül forgott, aki Kelet és Nyugat között a Nyugat védelmé-
ben vérzett a vártán, s mindezért csak hálátlanság volt a fizetsége.”22 A har-
mincas évek radikális parasztpolitikusai a demokratizálásért és földreform-
ért, külpolitikailag pedig az állampolgárság tekintetében az önrendelkezés
jogáért, illetve a Dunamenti népeknek a pánszláv és pángermán hegemó-
niatörekvésekkel szembeni konföderációjáért léptek fel, ám Bibó István
a második világháborút követõ romhalmazon a magyar nacionalizmus ha-
gyományos változatának még messzebb menõ kritikáját fogalmazta meg.
„Miután a polgári nemzetállam megteremtésének kísérlete (1848) meghiú-
sult, a politikai érdekek ideológiai csomagolása Magyarországot az egyik
‘zsákutcából’ a másikba vezette. ... A kiegyezésrõl ugyanis mindkét fél azt
‘hazudta’ magának, hogy jól sikerült megoldás, s elfordultak az igazi prob-
lémáktól. Ez vezetett az elsõ világháborúhoz és 1918/19 forradalmához.
E tapasztalat fényében a háború elõtti státus képe olyannyira megdicsõült,
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hogy az új határok között azt vissza is állították. Ez gazdasági liberalizmust,
ugyanakkor a demokrácia megakadályozását jelentette. A meghatározó té-
nyezõ a hagyományos felsõ réteg és a nem-magyar polgárság maradt. A tár-
sadalmi-gazdasági korrekciót nacionalista-soviniszta jelszavak pótolták,
amelyek Magyarországot ismét csak háborúba taszították.”23

Végezetül Reinert-Tárnoky bemutatja, hogy a paraszti indíttatású, egy-
kor társadalomkritikus ellenzék a szocialista Magyarországon miként ala-
kult át a nemzeti gondolat képviselõjévé, „elsõsorban az irányzat atyja, az író
Illyés Gyula. ... Társadalomkritikája egyre inkább a nyelvkérdésre irányult”,
és egy olyan munkás esélyegyenlõtlenségét, aki nyelvi szigetbõl származva
nem ismeri kellõképpen az államnyelvet, s így nem is szerezhet szakmun-
kás képesítést, Illyés „az osztályharc új formájaként”24 interpretálja. Amit
a szerzõ a világban élõ tizenötmillió magyar – akik közül csak tízmilliónyi-
an élnek a magyar államban – említésével pusztán jelezni kíván, az az a tény,
hogy Illyés kritikája kizárólag a szomszédos országokban kisebbségi sorban
élõ honfitársai helyzetére vonatkozik. S ez a „nemzeti kérdés”-nek a to-
vábbra is aktuális jelentõsége, amit a magyar napi politika az ország hangu-
latától függõen hol megoldottnak, hol megoldatlannak, illetve az európai
integráció értelmében megszûntnek tekinthet. Ez utóbbit a saját történel-
mükbõl vett érveléssel is legitimálják, amire Schödl is utal: „Összességében
a történelmi fejlõdés azon tradícióinak rehabilitálását figyelhetjük meg,
amelyek az európait és a nemzetit, s kiváltképpen e kettõ szerves kapcsola-
tát hangsúlyozzák. Világos a szándék: a történelmi emlékezet révén kíván-
nak érveket találni a ‘nyugati út’, a piacgazdaság és a jóléti társadalom, illet-
ve a reformkurzus aktuális értékrendjének megítélése mellett.”25

Térjünk vissza Schödl azon megállapításához, ami a következõ megfon-
tolások vezérfonala kíván lenni: „A modern magyar történelem, s különö-
sen a negatív csúcspontok romantikus-nacionalista dicsõítésének áthagyo-
mányozódása új visszhangra lelt.” A romantikus-nacionalista dicsõítés rene-
szánszáért 1945 után senki sem tett többet, mint Mód Aladár a 400 év küz-

delem az önálló Magyarországért26 címû, számos kiadást megért mûvével.
A nemzeti függetlenségi és szabadságtörekvések általa és az õ munkássága
óta váltak tartósan, mind a mai napig érezhetõ hatással a teljes újkori magyar
történelem megítélésének uralkodó kritériumaivá, azóta azonosítják a hala-
dás gondolatát a nemzeti függetlenség gondolatával.27 Szinte senki sem
merte kellõ súllyal kritizálni Mód azon módszerét, hogy a 19. és 20. száza-
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dok nemzetállami elveit és értékrendszerét olyan korokra – a 16., 17. és 18.
századokra (1789-ig) – vetíti vissza, amelyek a nemzetállamot egyáltalán
nem ismerték, s hogy e módszer nemcsak megengedhetetlen, hanem a tör-
ténelmi események észlelésére való képesség redukálódásához vezet, s ezzel
a lényeges történelmi folyamatok megfigyelését vakvágányra tereli, így já-
rulva hozzá a történelemrõl kialakult kép jelentõs torzulásához.28

Mutassuk be mindezt több olyan történelmi folyamat példáján, ame-
lyet a német történettudomány az utóbbi években behatóan vizsgált.
Volker Press a Német-római Birodalom és a Habsburg Monarchia (nyu-
gati része) történelme kapcsán hangsúlyozza a területi betagozódás és
a felekezetiesedés folyamatainak jelentõségét.29 Holm Sundhaussen a te-
rületi betagozódás fontos részelemeként emeli ki a délkelet-európai társa-
dalmak intézményesedésének folyamatát, mint modernizálódásuk lénye-
ges lépcsõfokát.30 Ha megfigyeléseit Magyarországra vetítjük ki, akkor
megállapíthatjuk, hogy a török megszállás alóli felszabadulásig
(1686/1699) egy részben szegmentált társadalmat találunk, „amelyik átlát-
ható volt az individuum számára, amelyikre a munkamegosztás alacsony
foka volt a jellemzõ, amelynek gazdasági rendszere a puszta megélhetés
törvényeire alapozódott, a normarendszerét pedig a szokásjog és a néphit
határozta meg. E kevéssé differenciált alapszükségletek szabályozásához
nem volt szükség bonyolult intézményi apparátusra.” Mindez egy csapás-
ra megváltozott azután, hogy az ország felszabadult a török elnyomás alól,
és a központi királyi hatalom kettõs (politikai és gazdasági) rendszerváltás
keretében igyekezett az országot a XIV. Lajos centralizált, abszolutista ál-
lama által megteremtett minta szerint modernizálni.31 A politika szintjén
– Sundhaussen szavaival – olyan intézmények megteremtésére volt szük-
ség, „amelyek alkalmasak a lakosság tradicionalizmusának megtörésére és
a kívánt változások elõmozdítására. Állami beavatkozás, ... integráció és
az állam teljesítõképességének növelése jelentették azokat a feladatokat,
amelyeket ezek az új intézmények voltak hivatottak megoldani.”32

Az ilyesfajta intézmények felépítése Magyarországon a Habsburg-Monar-
chia keretei között több mint 160 évig tartott vagy – nézõpont kérdése –
160 évig húzódott el, nevezetesen 1687-tõl 1848/50-ig.

A késleltetést és kifejezett visszalépést az állam egyre erõsödõ központo-
sító törekvései, illetve a lokális (regionális, megyei) autonómia és a hagyomá-
nyos intézmények közötti számos konfliktusra33 vezethetjük vissza, miköz-
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ben a Magyarország számára legfontosabb, ugyanakkor a legnagyobb akadályt
képezõ intézménynek a nemesség adómentességének privilégiuma bizonyult.
A kurucfelkeléseket és a nemesség ellenállását I. Lipót, Mária Terézia és II. Jó-
zsef szinte összes reformjával vagy reformlépésével szemben – amelyek egy-
részt a társadalom szegmentáltságának felszámolását, másrészt a modern álla-
miság konszolidálását célozták meg – egyre kevésbé szabadna megtévesztõ
módon a nemzeti függetlenségi törekvések igényével fellépõ mozgalmaknak
tekinteni (ezt a kortársi nemesi propaganda a súlyos, megoldatlan szociális
problémáktól való figyelemelterelési szándékból hangoztatta – s ez mindmá-
ig hat!) és akként értékelni, hanem sokkal inkább egy olyan modernizálási fo-
lyamat lépcsõfokainak, amelynek szükségességét a magyar nemesség csak
igen késõn, nevezetesen a reformkorban kezdte felfogni. Az eleve kudarcra
ítélt Rákóczi-”szabadságharcban” szerzett tapasztalatai alapján e nemesség
a Pragmatica Sanctio 1722. évi elfogadásával legalább annyit felfogott, hogy
az ország biztonságát, és ezzel együtt saját tulajdonát, a nevetségessé vált kö-
zépkori nemesi felkeléssel (vagy egy Rákóczi-féle zsoldoshadsereggel) nem
védheti meg, hanem ahhoz egy (megfelelõ anyagi eszközökkel rendelkezõ)
modern hadsereget kell létrehoznia, s biztonságpolitikai szövetségre kell lép-
nie az Ausztriai Ház többi országával, ha Magyarország nem akar a lengyel
nemesi köztársasághoz hasonlóan eltûnni a föld színérõl. Ugyanis a 16. szá-
zadban a nemesség nagy része által követelt „nemzeti” vagy nem-Habsburg
királyság létrehozása éppen ezzel a veszéllyel fenyegetett volna, mivel
az a Habsburgok dinasztikus háttere, császári méltósága és az örökös tartomá-
nyok anyagi támogatása nélkül igen gyorsan a bárók partikuláris érdekeinek
áldozatává vált volna, amint azt Lengyelország 17-18. századi, de Magyaror-
szág Mohács elõtti történelme is bizonyítja.

A „Habsburg-abszolutizmus”-nak a magyar történetírásban mindmáig
tartó negatív megítélése hatással van arra, hogy a partikuláris rendi érdekek-
kel szemben az ország vezetésének a területi beilleszkedés, az intézménye-
sítés és a centralizálás, valamint az össztársadalomra ható modernizálás ér-
dekében kifejtett erõfeszítéseit félreismerik, félreértik. A téves ítéletek gyö-
kere abban rejlik – s ezt mindeddig még szinte senki sem kérdõjelezte meg
–, hogy a birtokos magyar nemesség (akiket 1848, illetõleg 1830 elõtt kizá-
rólag a saját, rendileg jól elhatárolható szabadságuk érdekelt) egyértelmûen
anyagi indíttatású érdekeit azonosítják a többi, jóval szélesebb népréteg ér-
dekeivel, miközben ezen azonosítás ugyancsak a nemzetállami elképzelések
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visszavetítésére, illetve a dualista nemzetállam által intézményesített, szán-
dékosan romantizált és egyértelmûen Habsburg-ellenes „kuruc történeti
szemléletre” vezethetõ vissza.

Az újfajta értékelés jeleit fedezhetjük fel Fischer Eine kleine Geschichte

Ungarns [Kis Magyarország-történet] címû mûvében, amelyben a 17. szá-
zadra vonatkozóan a következõket írja: „Kérdés, hogy a magyar rendek
voltaképpen kinek az érdekeit is képviselték. Teljesen egyértelmûen min-
dig is a saját partikuláris érdekeiket érvényesítették az ország és annak töb-
bi lakosa rovására (konkrétan azt, hogy nekik maguknak ne kelljen adót fi-
zetniük). Ezzel párhuzamosan minden erejükkel szembeszálltak a Ma-
gyarország biztonságát és modernizálását szavatolni hivatott, a Habsburg
Birodalom Magyarországtól nyugatra lévõ országaival kötendõ államszö-
vetséggel. A rendek és a korona közötti kettõs hatalom csak hosszú fejlõ-
dés eredményeként dõlt el a korona javára, az abszolutizmus szellemének
megfelelõen, amit a nemzetállam ezt követõ kialakulása szükségszerû fel-
tételének tekinthetünk.”34

Thököly Imre és Rákóczi Ferenc nemzeti szabadsághõsökként való ro-
mantikus stilizálása mind a mai napig megtalálható minden magyar faluban
utcanevek és emlékmûvek formájában (és nem utolsósorban népszerûek
a történelemkönyvekben is): ez egy egész történelmi korszakról, s különö-
sen a Habsburg Monarchiának a magyar történelemben betöltött szerepé-
rõl torz képet alakít ki. Az effajta stilizálás végül is feloldhatatlan ellentmon-
dásokban csúcsosodik ki, hiszen például Thököly politikai koncepciója a tö-
rök idõk beláthatatlan meghosszabbodásához vezetett volna, mindazokkal
a következményekkel, amelyeket a balkáni országok mind a mai napig nem
hevertek ki. E tényezõkre az 1683-1699-es török háborúnak szentelt tanul-
mányomban a következõképpen utalok: „A magyar történetírásra minden-
esetre jellemzõ, hogy még mindig nem tudott kilépni abból az árnyékból,
amit a Rákóczi-féle felszabadító háború (1704-1711) korszakának fehérre
színezésével önmaga vetett az ezt megelõzõ korra, mégpedig a törökök aló-
li felszabadulás korának feketére színezésével. Nem csoda tehát, ha e kor-
szakot általában nem felszabadulásként, hanem az ‘ország visszafoglalása-
ként’ (‘visszafoglaló háború’) ábrázolják. Ez az interpretáció feltûnõ ellent-
mondásban áll a korszakból származó forrásokkal, amelyekben a császári
hadsereget a helyi lakosság túlnyomórészt felszabadítóként üdvözli (amibõl
azt is megállapíthatjuk, hogy a felszabadított területeken több ember élt,
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mint ahogyan azt egyes történészek ideológiai okokból elismerni készek).
E hadseregnek, amelyik a felszabadítás mûvét lehetõvé tette, s azt vére árán
végre is hajtotta, amelyik tisztikarával és legénységével egyébként egészen
európai, azaz nemzetközi volt, e hadseregnek valamely retrospektív ‘kuruc-
szemszögbõl’ több gaztettet tulajdonítanak, mint a töröknek; e hadsereg
többet garázdálkodott, s a ‘magyar nemzet’ ráadásul csak a törökök igáját
cserélte a Habsburgokéra.”35

Az 1683-1699-es, törökök elleni háború és az azt lezáró 1699. évi kar-
lócai béke sokkal inkább tekinthetõ egy korszakváltás kezdetének. A hatal-
mi politika szintjén e háború az európai, a törökök elleni védekezésben
résztvevõ hatalmak offenzívájának kezdete, amely az oszmánokat defenzív
szerepbe kényszerítette, s végül kétszáz év múlva az Európából való kivo-
nulásukhoz vezetett. Állami-társadalmi szinten pedig egy öt területre kiter-
jedõ cezúrát jelentett, amely a Habsburg Monarchia 1686/87-tõl 1790-ig
tartó történetében döntõ jelentõsséggel bírt:

A zsoldoshadseregrõl való áttérés az állandó hadseregre a finanszírozá-
si rendszer, az adózás, az utánpótlás, az infrastruktúra és a civil közigazgatás
mélyreható reformját igényli. Korszakunkban különféle reformterveket vi-
tatnak meg, s meg is teszik a reformok irányába az elsõ lépéseket (1690:
a magyar udvari kancellária megalapítása, 1697: a Deputatio de Status pub-
lico-oeconomico-militaris létrehozása, amellyel az összes fontos közigazga-
tási kérdés most elõször kerül egy grémium fennhatósága alá), amelyeknek
Mária Terézia nagy állami és hadseregreformjai adják meg végsõ formáju-
kat, s amelyeket majd II. József fejleszt tovább. Az abszolutista, kamera-
lisztikus módon szervezett állam a rendszerváltás katonai oldalától jelentõs
impulzusokat kapott.

Az oszmán kliensrendszerbõl, illetve a partikuláris rendi rendszerbõl
az abszolutizmus, késõbb a felvilágosult abszolutizmus közép-európai ural-
mi rendszerébe történõ, már említett átmenet, amit az 1687-es soproni or-
szággyûlés határozatai vezetnek be, majd a Pragmatica Sanctio 1722. évi el-
fogadása szilárdít meg.

A gazdaság átalakulása az extenzív legelõgazdálkodásból az intenzív
földmûvelésre történõ áttérés révén.

A tulajdonjogi cezúra, nevezetesen a tulajdonviszonyok átrendezése
az új szerzemények átfogó privatizálása és újraelosztása révén, mely folya-
mat csak II. József alatt ér véget.
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Az etnikai szerkezet átalakulása, nevezetesen a településszerkezet etni-
kai homogenitásának megszûnése, ami a belsõ vándorlás és a bevándorlás
folyamatainak a következménye. E folyamat részben már a török háborúk
korában elindult, majd azok véget értével – egészen a 20. századig elnyúló-
an – nyerte el jellemzõ vonásait.36

A „visszafoglalás” fogalom terminusként való használatát a nemzetálla-
mi gondolkodás retrospektív visszavetítéseként kell értékelnünk, ami eltor-
zítja az 1683 és 1699 közötti, s még inkább az ezt követõ idõszak mélyreha-
tó változásairól kialakult képet. Mindez méginkább érvényes a Rákóczi-fel-
kelésre, amelynek romantikus dicsõítése a fentiekben felsorolt átalakulási
folyamat felfogásának képességét jelentõsen befolyásolja. Nem maga a fel-
kelés a cezúra, az bizony inkább a változások már beindult folyamatának
a megakadályozását célozta, s ezzel az átalakulást nem csak 1703 és 1711 kö-
zött hiúsította meg, hanem további jó két évtizeddel elnyújtotta, mivel a fel-
kelõk háborúja az ország felépítésének elsõ fázisában elért eredményeket
nagyjából tönkretette, hogy utána a kuruc propaganda e romboló tevékeny-
séget a császári katonák és a bécsi udvar abszolutizmusának nyakába varrja.
E propagandának még ma is megvannak a hívõ követõi. Ám aki józanul
megvizsgálja, hogy a kurucok Magyarország hány városát és faluját gyújtot-
ták fel, az az ország rombolásának olyan mértékét állapíthatja meg, ami jócs-
kán felülmúlja az 1683-1699 közötti harci cselekményekben elkövetett
pusztítást. Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a bécsi udvar
sokszor ügyetlen eljárása egyenesen kiprovokálta a magyar nemesség ellen-
állását. Ez utóbbi számára azonban elsõsorban ismételten csak adómentes-
ségének megõrzése volt a fontos, amit sikeresen rejtett a nemzeti független-
ség és szabadság jelszavai mögé. A kurucok II. Rákóczi Ferenc alatti utolsó
nagy felkelését ugyanis a bécsi udvar adóreformot célzó terveire vezethet-
jük vissza, ami ellen a magyar nemesség nagy része lázadozott.

Nézzük meg a tényeket közelebbrõl: hogy a török háborúk után fenye-
getõ államcsõdöt elkerülje, 1698-ban a bécsi udvar kényszerítve érezte ma-
gát a tizenkétmillió guldennyi háborús kiadás fedezetének begyûjtésére,
amely összeghez Magyarországnak négymillió guldennel kellett volna hoz-
zájárulnia. A lakosság lehetõ legegyenletesebb megterhelésének érdekében
a császári miniszterek a magyar nemesség egyszeri megadóztatását javasol-
ták, mégpedig kétmillió gulden értékben. A magyar nemesség azonban fel-
háborodott legszentebb privilégiumának megsértése miatt, és hosszas tár-
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gyalások után 1699 végén igen szerény, 133 333 guldennyi adót – a teljes
összeg egyharmincadát – ajánlotta fel. Lipót császár erre utolsó ajánlatként
megelégedett egytizenhatoddal, vagyis 250 000 guldennel. Máig sem tisztá-
zott, hogy a magyarok végül is mennyit fizettek, mindenesetre az olyan ke-
vés volt, hogy új tárgyalásokra volt szükség a birodalom tízmilliós adósságá-
nak törlesztése érdekében.37 Ám továbbra is tárgyalásról, s nem diktátumról
van szó, hiszen a bécsi udvar miniszterei pontosan tudták, hogy bármiféle
diktátum felkelést váltana ki, márpedig azt a spanyol örökösödési háború
elõestéjén mindenképpen el szerették volna kerülni.38

Végül pedig utaljunk az ország etnikai-kulturális átalakulásának folya-
matára. A koraújkori magyarországi migrációról szóló, forrásokra és több
nyelv másodlagos irodalmára támaszkodó, nemrég megjelent tanulmá-
nyomban rámutattam arra, „hogy a délszlávoknak a kései középkorban el-
kezdõdött és a tetõpontját a korai újkorban elérõ, délrõl északra tartó ván-
dormozgalma a német telepeseknek a 17. század végén kezdõdõ és a 18. szá-
zadban csúcsosodó, a Német-római Birodalom rendek által uralt tartomá-
nyaiból kiinduló nyugat-kelet irányú vándorlása elõfeltételeként, sõt mint-
egy kihívásként értékelhetõ. A Magyar Királyság megszállt részein 150 évig
tartó török uralmat követõ állítólagos tabula rasa hosszú ideig domináns kli-
séje a Habsburg és a magyar uralom újrakezdésérõl, illetve a telepesek
hosszú soráról – akik közül a németek csak az egyik csoportot képviselték –
szóló heroikus önámítás produktuma volt. A creatio ex nihilo heroizálása
a német és a magyar eredetû nacionalista történetírás talaján egyaránt pom-
pásan virágzásnak indulhatott, s még ma is számos hívõ követõre talál, akik
történetírói feladatuknak vélik, hogy bizonytalan talajon alaptalan és –
amint látjuk – téves következtetéseket vonjanak le. A tabula rasa, a népesség
kipusztulásának, az ürességnek és a sivárságnak a feltételezése, illetve az er-
re épülõ creatio ex nihilo ugyanakkor teljesen torz képet nyújt, nem csak azt
illetõen, hogy az újonnan érkezõ telepesek bennszülött lakosságra bukkan-
tak, hanem azt is figyelembe véve, hogy az egykor török hódoltság alatt ál-
ló területek elfoglalása után bizony itt is mélyreható, bár nem mindig sike-
res politikai, adminisztratív és elsõsorban gazdasági átalakulásra volt szük-
ség, ami csak II. József császár uralkodása idején ért véget. Olyan átalakulás-
ról van szó, amely meglepõ párhuzamokat mutat az 1989-es fordulat poli-
tikai rendszerváltásával és gazdasági változásaival, ám erre a historiográfia
még nemigen figyelt fel. A történetírás szinte kizárólagosan a rendi partiku-
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láris hatalmak és a központi királyi hatalom akkoriban politikai okokból ki-
élezett, a mobilizálást szolgáló felekezeti érvekkel alátámasztott szembenál-
lására fordított figyelmet, s e konstellációkat értelmezte át nemzetállami ka-
tegóriákba. Ezzel viszont – mind a mai napig átütõ sikerrel – torz képet
nyújt azokról a társadalmi-gazdasági összefüggésekrõl, amelyek az akkori
küzdelmeket szinte elõre beprogramozták. A korszakra vonatkozó történet-
írás elmulasztotta ezen összefüggések távolságtartó, a tudattalan nemzeti
pártosságtól mentes vizsgálatát. Vizsgálatának tárgyától való hiányos függet-
lenedését csak erõsíti az elszigetelt, etnikailag vagy nemzetileg meghatáro-
zott történetszemlélete, amely nem tartja fontosnak, hogy idegen nyelvû –
esetünkben fõként szerb eredetû – forrásokat és másodlagos irodalmat is
felhasználjon, figyelembe vegyen.”39
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GERHARD SEEWANN

1989 and Other Ceasuras in German History Writing
Concerning Hungary

The author, Gerhard Seewan, discusses the perception of German historians of
the history of Hungary. The writing, with an argumentative style at some points,
presents the evaluation of the historical turning points. The study points out that
German historians pay less attention to the 20th century history of Hungary and
place the emphasis on its 19th century history, on the era when the Hungarian nation
evolved. The author criticizes the nation-oriented approach of the Hungarian his-
torians. According to Seewann, the historians pay little attention to social-econom-
ic changes, and describe the tendencies in terms of the nation state. He notes that
the historians have not yet realized to its full extent the parallels between the
changes during the reign of Joseph II and the those after 1989.
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