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k ö ê s k o r a l l 

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 7/1-2. 
1890-1918* 

„Gyűlöletes előttem minden, ami csupán oktat, tevékenységemet 
pedig nem gazdagítja és nem eleveníti meg" - ezzel a goethei kijelentés-
sel vezette be az egyik múlt század végi gondolkodó történelemről szóló 
tanulmányát. Ezt az elvet ma is hangoztatnunk kell, s ha lehet, még 
erőteljesebben. Sokasodó történeti kiadványaink nemegyszer nélkü-
lözik a szellemi erőt, mely vizsgált tárgyukat valóban „az élet tanító-
mesterévé" teheti. 

A jelenségnek persze megvannak a maga okai. Az újabbkori történet-
írást időben és térben közeli, noha korántsem földolgozhatatlan ese-
mények zavarják. Jóval régibb, ám annál szívósabb ellentét feszül törté-
netírók és történészek közöt t Ha az előbbieknél a tárgyalás közvetlen-
sége, frissesége vonz, az utóbbiaknál néha elijeszt valami tompa szak-
maiság. Ha emennél kiépítettebb szempontok s a megítélés szigorúbb 
normái vezetnek, amannál sokszor megtéveszt a pszichologizálás. S még 
egy, technikainak tűnő, ám nem lebecsülendő körülmény. Történeti 
müvektől az ókori görögök azért idegenkedtek, mert megbízhatatlannak, 
ellenőrizhetetlennek tartották tudósításaikat. Ujabban egyre több át-
tekintést kutatóközösségek készítenek, a régi helyzet megfordítását 
azonban aligha tulajdoníthatjuk nekik. 

Nehéz történeti és tudománytörténeti körülmények között indult 
meg tehát az újabb Magyarország története. Tüstént bocsássuk azonban 
előre, hogy másodikként megjelent, az 1890-től 1918-ig terjedő idő-
szakot tárgyaló kötete Hanák Péter főszerkesztésével a legjobbat adta, 
amit a mai magyar történettudomány adhat. Csaknem 1300 lapnyi 
terjedelemben úgy szolgál kortörténettel, hogy közben az egyetemes 
magyar és a világtörténet képére is van kitekintése. 

Mindazontáltal nehéz föladat a jelen vállalkozásról szólanunk. Gene-
tikus történet és kortörténet, diakron és szinkron földolgozás mindig is 
két válfaj volt a történetíráson belül. A Magyarország történetének 
egyes darabjai a két szemlélet keresztezési pontján állanak. A diakron 
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nettudományi Intézetében. A szerkesztő bizottság vezetője Pach Zsig-
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szálakat egyelőre még nem tudjuk kivenni belőlük, nem tudjuk, hogy a 
korszakmetszésekkel szétdarabolt több mint ezeréves törzs mindenütt a 
maga helyén illeszkedik-^ majd össze. Csupán ahhoz fűzhetünk néhány 
megjegyzést, hogy az adott korszak részletező rajzával mennyire járult 
hozzá ez a munka történelmünk kérdéseinek világosabb, arányosabb 
fölvetéséhez és megválaszolásához. 

Igen-igen fontos, s mai világunkhoz is ezer szállal kapcsolódó kor-
szak képe kerekedik ki a Magyarország története lapjain. A generációk 
tudatában áthagyományozott „boldog békeidők" önmagukban is beszé-
desen vallanak az ország gazdasági fejlődésének előrelendüléséről, kon-
szolidált polgárosulási lehetőségek létrejöttéről, a civilizáció s kultúra 
figyelemre méltó eredményeiről. A kiegyezést követően az addigi agrár-
ország lassan-lassan iparosodni kezdett, üzemek, gyárak, bányák települ-
tek, a mezőgazdaság gépesítése gyorsuló szakaszába lépett, egyre sűrűbb 
út- és vasúthálózat kötötte össze vidékeinket. S a társadalmi szerkezet-
változásokhoz jótékonyan járult a liberalizmusnak hazai hagyo-
mányokon megizmosodott változata. Budapest máról holnapra Európa 
nagyvárosai közé emelkedett, talán jobban is a kelleténél, igazi konjunk-
túra-város lett. Elég itt széttekintenünk, hogy kellőképpen tudjuk mél-
tányolni a századvég örökségét. Van hidunk, melynek fő elemei a 
Mülennium óta érintetlenek. Vezetékek, vágányok, városrészek bizo-
nyítják a hajdani munka tartósságát. Vidéki városainkban, falvainkban 
sem ritkaság, hogy egy-egy emlék e korszak hasznos vagy szép alkotá-
sával gazdagítja az ott élők világát. 

Mai napság is fölsorolhatatlanul sokat köszönhetünk tehát e kornak, 
s örülünk, hogy ezt kötetünk kellő szakértelemmel jó néhány helyén alá 
is húzza. A századfordulóról elmélkedve megtanulhatjuk, hogy a törté-
netírás tárgya igazában nem az elmúlt, nem az, ami volt, hanem inkább 
az, ami a múltból megmaradt, tovább él, ami van: s a többi talán nem is 
létezett. A IV. és V. fejezet (Hanák Péter, Kutas László és Vörös Antal 
munkája) példásan aknázza ki azokat a szempontokat, melyek a 
Monarchiára és a mai életre nézve egyaránt érvényesek. Ujabb történeti 
iskoláktól tanulva a szerzők többsége szívesen él társadalomtörténeti 
igényekkel s az akkori életnek szociologikusabb mérlegelésével. Ezt 
azért kell különösképp üdvözölnünk, mert az utóbbi évtizedek nem 
nagyon kényeztettek el vele. 

A szociológia programszerű beiktatása azonban még alig lenne több 
a semminél. Eötvös, Kemény, Péterfy talán le sem írták az elnevezést, 
jelentését, jelentőségét viszont zsigereikben érezték. Tapasztalat és 
szenvedés szerzi a történelmi tudást: s aki személyiségének föladása 
nélkül ment át a próbán, annak van igazából mondandója róla. A kötet 
számos szerzőjének, s legkivált Hanák Péternek tárgyalásmódján érzé-
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keljük azt a tiszteletet parancsoló küzdelmet, amelynek fedezete 
sokszor eró'sebb, mint az összes előadott ismeret. „ . . . tiltakozom az 
ellen - folytatjuk tovább iménti gondolkodónknak, Friedrich 
Nietzschének szavait —, hogy a modern ember történelmileg neveli 
ifjúságát, mivel az embernek mindenekelőtt élni kell tanulnia s csak a 
megtanult élet szolgálatában használhatja a történelmet." (Vom Nutzen 
und Nachtheil der Historie für das Leben, 1873/74.) Szerzőink többsége 
szerencsére arról tanúskodik, hogy egy nemzet életét történelmével nem 
kiszolgálni, még kevésbé kiszolgáltatni, hanem egyszerűen szolgálni kell. 

Magyarország gazdaságát, társadalmát, szellemi világát csupán a biro-
dalom egészének ismeretében mérhetjük le hitelesen. Tizenegy nemzet 
élt az Osztrák-Magyar Monarchiában, s a vezetésben nekünk juttatott 
második hely nem vált szégyenünkre. Örvendetes, hogy külpolitikánkat 
ez a kötet (Diószegi István munkájával) ismerteti először részletesen, bár 
maga ez a fejezet eléggé elszigetelt marad benne. Különösen a pánszláv 
hódító törekvések akkori, tüzetesebb bemutatására lettünk volna kíván-
csiak, hiszen tartalmukról, hazai fogadtatásukról a Magyarország a 
Monarchiában szerzője már ejtett néhány szót. Reformkori elméinket is 
izgató, fontos fejlődéstörténeti alakulás további szakaszát kísérhettük 
volna vele figyelemmel. Az európai eró'egyensúlypolitikából származó, s 
Kelet felől ható veszélyt Széchenyi s néhány társa lebecsülte, Kemény 
Zsigmond viszont mára Gyulai Pál (1847) végkicsengésében baljósnak 
ábrázolta, nem is szólva Jókai Mórnak alig harminc éwel későbbi A jövő 
század regényétől. 

Az egyes fejezetek erősebb szervülésének hiányából hasonló homály 
keletkezik a nemzetiségi kérdések közül is. A XIII. fejezet (Katus 
László munkája) a század eleji helyzetet sikeresen világítja meg, de 
megint csak a kötet egészének állásfoglalását keveselljük, ületve hiányol-
juk. Péterfy Jenő szerint „az a történeti objektivitás, melynek főerénye 
a magvasabb összefoglalást, az erősebb világítást kerülő színtelenség, -
csak negatív bölcsesség." Több mint ezer lapos olvasmány esetén nem 
árt bizonyos tételeket többször is, nyomatékkal is hangsúlyozni, hogy 
lényegük ne vesszen, különösen azután, hogy az Előszó (Hanák Péter 
munkája) a tárgyalás tágasabb mezejét nyitja meg. A századvégen 
Asbóth Jánostól Grünwald Béláig, Jókai Mórtól Bodnár Zsigmondig 
sokan visszhangoztak Eötvös József nagy művére, A XIX. század ural-
kodó eszméire. Gondolatban már Eötvös is sokat küszködött a nemzeti-
ségi kérdés gyakorlati veszélyeivel, s csupán a reformkor lendülete és 
lelkesedése segítették át rajtuk. Grünwald Béla azonban nemsokára 
szemlélőként és - Zólyom megyei alispán - szenvedőként így össze-
gezte a helyzetet: „A nemzetiségi egyenjogúság tana nyugalomba és 
tétlenségbe ringatta a nemzetet, midőn a helyzet erőinek legnagyobb 
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kifejtését igényelte. A magyar faj, mely szereti az illúziókat, mert 
kényelmesek, készséggel fogadta el a nemzetiségi egyenjogúság tanát s 
meg volt gyó'zó'dve, hogy egy oly varázsszót bír benne, melynek ki-
mondása után nem lesz Magyarországon egyéb szeretetnél, egyetértésnél 
s testvéri ölelkezésnél; s midó'n kimondotta, ölbe tett kézzel várta a 
hatást, melyet a varázsszó eló' fog idézni. 

E tan enerváló hatása csakhamar kezdett mutatkozni a közélet 
minden körében. A magyar nemzetiség a legnagyobb politikai bölcses-
ségnek kezdte tartani, a nem magyar ajkú népfajok nevében szóló 
agitátorok által kifejezett igényekkel a világért sem jönni össze-
ütközésbe; a legfinomabb taktikának azt kezdték tartani, hogy a 
magyar nemzet legyen szerény és igénytelen, mint az ibolya, hogy ha 
lehet, a többi nemzetiségek ne is vegyék észre, hogy létezik. Nagy 
politikai tapintatnak kezdett tartatni az országgyűlésen nem szólni a 
magyar nemzetiségró'l, a sajtóban nem írni róla. Minden nemzetiségró'l 
volt szó Magyarországon, csak a magyarról nem. A magyar nemzetiség 
meghúzta magát. A meghunyászkodás politikai taktika, a megtűretés 
politikai cél lett. A horvátokat, szerbeket, oláhokat kezdték nevezni 
testvéreknek s azt gondolták, hogy a rossz gyermekek csak kitombolják 
magukat s végtére a méltányosság és szeretet bizonyítékai által meg-
hatottan, megtérve s zokogva fognak borulni a testvérnemzet keblére. 

Azóta néhány év múlt el s a mi szeretett testvéreink nem tombolták 
ki magokat, sőt úgy látszik, hogy napról-napra nagyobb gyönyörűséget 
találnak a tombolásban. A magyar faj illúziója s ebből folyó tétlensége 
kezdi megteremni keserű gyümölcseit". (Közigazgatásunk és a magyar 
nemzetiség, Bp., 1874. 71-72 . ) 

Hosszúra nyúlt idézetünkkel egyben szeretnénk arra is figyelmez-
tetni, hogy a Magyarország történetének, de általában egész történet-
tudományunknak sajátos tévedése, hogy elmúlt idők magyar történeti, 
politikai gondolkodóit kevésre becsüli. Holott Szalay László, Szilágyi 
Sándor, Marczali Henrik, Szekfű Gyula érdemei méltók rá, hogy az 
utókor saját babérjai közé fonja. Kötetünkben Asbóth Jánosnak nevét 
sem találjuk, Petelei István úttörő szociográfiájáról, a Mezőségi útról 
egyáltalán nem, Grünwald pályájáról pedig csupán a Magyar történet 
alapján szerzünk tudomást. A könyvborító hátsó „fülszövege" az elő-
dök vállalkozásait „elavultnak" minősíti, felejtve, hogy minden tudo-
mányos eredmény egy-egy adalék, mivelhogy a történetírásnál előbb 
volt a történelem, a történelemnél még előbb az ember. Szeretnénk, ha 
a történetírás nyomán néhány ember is szólana hozzánk, s a történetíró-
ból ne csak tény-, hanem emberismeret is. „ . . . valóban kívánnók -
mondta már P é t e r f y - , hogy a történetíróban több bátorság, több 
dialektikai hajlam, erősebb pszichológiai ösztön volna eleven, mert 
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enélkül a múlt idők életét föl nem idézhetjük, ha adatainkat mégoly 
ügyesen csoportosítjuk is." Az említett pozitívumokat az elődöktől 
nem megtagadnunk, inkább eltanulnunk kellene. Ranke bizonyára a 
szaktudós fölényével tekintett az esszéíró Maeaulay-ra, mégis elis-
merte, hogy „mindig a legjobban írott történetet fogják a legjobbnak 
tartani." 

A kötet egészéről mondjuk mindezt, s nem csupán a XII. fejezetről, 
(Szabó Miklós munkája), melyre a kultúrtörténeti vizsgálódások súly-
pontja esik. Róla is annyiban, amennyiben magáévá tette a szerzőgárda 
s általában a mai történetírás amaz álláspontját, mely szerint az emberi 
szellem az okokkal kevésbé, a következményekkel viszont annál inkább 
számol. Voltak gondolkodóink, kiknél történelmi jelenük okainak föl-
derítésében ma sem látunk sokkal mélyebben. A tárgyalt időszak jellem-
zésében Péterfy Jenőnek, Babits Mihálynak, Fülep Lajosnak juttattunk 
volna megkülönböztetett szerepet. De fájlaljuk, hogy Horváth Jánosról 
- az előbb említett ismeretelméleti modell szerint — csak annyit 
tudunk meg, hogy részt vett „az irodalmi forradalom elleni harcban" 
(898.), s azt már nem, hogy eközben Tisza István, Rákosi Jenő, Angyal 
Dávid támadta meg, s a fiatal tanár magával a miniszterelnökkel is 
szembeszállt. 

Mindazonáltal Szabó Miklósnak a Politikai gondolkodás és kultúra 
Magyarországon a dualizmus utolsó negyedszázadában című tanul-
mánya arányosan fölépített, világosan tagolt összefoglalás. A kötetnek 
mintegy tizedében alapos részletességgel szól az oktatás, művelődés és 
kultúra századfordulós helyzetéről. Megnyerő, hogy a korszak európai 
gondolkodástörténetének általános jellemzéséből indul ki, mikor meg-
állapítja, hogy azt a rendszerezés munkája kötötte le. Az iskolában a 
műveltséget az ismeretekkel azonosították, s ez olykor valóban arra 
vezetett, hogy „az ismereteknek a rendszerezettsége és nem a használ-
hatósága volt az ideál" (881.). A humán tárgyaknak akkori túlsúlyát -
Péterfy, Katona, Babits még ezt is kevesellte - persze kicsit óvatosan 
ítélnénk meg mai, túlságosan is prakticizmusra hajló iskolarendszerünk 
mellett. 

Hasonló történeti távlatot sikerül Szabó Miklósnak biztosítania a 
tudományos fejlődés értékeléséhez. Minden jel szerint igaza van, 
amidőn a filozófiai gondolkodást teszi meg a polgári kor kérdéseinek 
szabályozójává, még akkor is, ha ez nálunk a „céhtudományok" 
keretein belül éreztette csupán hatását. A kevés jelentős hazai bölcsel-
kedő közt a szakszempontból legjelentősebbekről, Zalai Béláról és 
Varga Béláról mégsem értesültünk. Ami pedig a pozitivizmust ületi, 
hadd adjunk hangot annak a gyanúnknak, hogy ez az eszmerendszer 
mint jelenség (és nem mint kifejtett, s az életre ráhúzott eszmeiség) az 
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európai civilizáeiótörténetnek már gyökereiben jelen van, s ennél fogva 
„utolsó kifejezése" (926.) talán még nem is történt meg. 

Bőséges hely illeti meg végül a művészetek századfordulós „átala-
kulását". Szinte minden művészeti ág fölvonul itt egy-egy színével, 
vagy reflektorfénybe kerül egy-egy területe a fejtegetések során. A 
kultúrtörténeti résszel szoros összefüggésben, de a kötet egészére is 
kiterjesztve állapítjuk meg, hogy a szociológiai tanulságok épp a mű-
vészettel kapcsolatban hiányoznak. A kultúra közvetítésének, köz-
vetítettségének taglalása jórészt történeti munkákra vár. Ennek ellenére 
alig-alig látunk valamit a sajtótörténetből, az értelmiség szellemi föl-
készültségéből, a főváros és vidék olvasáskultúrájából. De megfordítva: 
irodalmi műveket sem mozgósítanak kellő számban a szerzők, pedig -
hogy csak egyetlen gazdag területet említsünk - századvégi novellis-
táink művészi világából átszűrt képpel, színnel, magatartásformákat 
megelevenítő gesztussal mennyire föl lehetett volna éleszteni az akkori 
idők sajátos légkörét, szokás- és hiedelemvilágát. Mikszáth Rokkant 
szekér című elbeszélése mennyit elmond félreeső vidékeink minden-
napjairól! Tolnai Lajos Sötét világa legalább három fontos etnikai 
területről, a dél-Dunántúlról, Erdélyről és Budapestről hoz üzenetet. A 
Délvidékről egyszerre szólaltathatnánk meg Papp Dánielt, Herczeg 
Ferencet és Kosztolányit. Ha már a kötet többször is expressis verbis -
s persze, nagyon vitathatóan - elhatárolta is magát a regionális különb-
ségek elemzésétől, és helyette az általánosításokat részesítette előnyben: 
egy-egy ilyen irodalmi utalás, példázat, elbeszélés tartalmilag is sokat 
pótolt és stilárisan is oázis lehetett volna. 

De ne szaladjunk kívánságainkkal ennyire előre. Hanák Péter Elő-
szava „a további javítások, újrafogalmazások szükségességén" kívül „a 
tévedések kockázatát" is vállalta, noha sekélyes helyzetfölmérések, el-
hamarkodott megállapítások, megítélések miatt nem kellett szabad-
koznia. A kötet ezzel az alázattal is több lett. S remélhetjük, hogy ezzel 
fokozatosan megvilágosodik minden történetírónk és történészünk előtt 
az, hogy egy nemzet múltja nem arra való - Eötvös József szavait 
elkölcsönözve — „hogy egyes elméleteknek próbakőül szolgáljon; nem 
szikla, melyet fantáziánkhoz képest ilyenné vagy amolyanná farag-
hatunk. Az állam . . . olyan, mint a korall-szirt, melynek egyik ágát sem 
sérthetjük meg anélkül, hogy számtalan életet ne pusztítsunk el egy-
szersmind". 

Ha ennyi tanulsággal csukjuk be a könyvet, már nem kaptunk tőle 
keveset. A nemzet élete nem kő, hanem korall. Ezt lássa maga előtt 
mindenki, aki ma tollat emel. (Akadémiai Kiadó, 1978.) 
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