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Szekfû Gyula (Székesfehérvár, 1883 – Budapest, 
1955), a nagyhatású történetíró, ideológus és 
publicista fél évszázada hunyt el. Életmûve 
máig vitatott, megítélése a különbözõ és vál-
tozó szellemi divatáramlatokban igen eltérõ. 
Halála után, az 1950-es évek közepétõl az 
1960-as évek elsõ feléig az ellenforradalmi 
rendszer konzervatív, Habsburg-párti, re-
akciós, szellemtörténész történetírójaként 
bélyegezték meg. Az 1950/60-as évek 
fordulóján a Molnár Erik nevéhez fûzõdõ 

– a függetlenségi mozgalmakat alá és a Habs-
burg Birodalmat felértékelõ – nemzet- és 
abszolutizmus-értelmezés és annak vitája 
közvetve rehabilitálta tételeit. Az 1970/80-as 
évek történetírása pedig már a polgári tudo-
mányosság romantikus nacionalizmussal 
szembe nálló, igényes, realista képviselõje-
ként mutatta be. 

Most, az évforduló alkalmából összeha-
sonlításra vállalkozom. Arra keresem a 
választ, hogy milyen jellegûek voltak és 
hogyan kapcsolódtak egymáshoz három 
történelmi elbeszélésbe ágyazott kollektív 
identitásprogram nemzetfogalmai. Mindhá-
rom konstrukció a nemzeti alkat-diskurzus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
etnokulturális beszédmódjának sajátosságait 
viselte magán, kettõ annak paradigmatikus 
része és alakítója volt, a harmadik pedig a 
diskurzus lezárójának tekinthetõ.  A szerzõk: 
Szekfû Gyula, Németh László (Nagybánya, 
1901 – Budapest, 1975), a nagy életmûvet hát-
rahagyó – máig hitviták kereszttüzében álló 

– író, és Bibó István (Budapest, 1911–1979), 
a 20. század legnagyobb magyar demokrata 
politikai gondolkodója. A történetíró nagy-
magyar-kismagyar út-ja, az író mélymagyar-
hígmagyar-jöttmagyar tipológiája és a 
politikai gondolkodó „túlfeszült lényeglátók 
– hamis realisták” szembeállítása a magyar 
szellemi és politikai élet (és az újkori magyar 
történelem) háromféle értelmezését, nem-
zetfogalmát és identitásprogramját jelölte. 
Ezeket fogom rekonstruálni, értelmezni és 
összehasonlítani egymással. 

i.

Szekfû Gyula nagymagyar úton azt a kon-
cepciót értette, amelynek hívei felülemel-
kednek a „kuruc–labanc”, keleti–nyugati, 
Habsburg-ellenes – Habsburg-barát ellen-
téten, hiszen szerinte ennek a felfogásnak a 
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lényege a magyar állam integritása, annak 
helyreállítása. Arról – konkrét összefüggé-
sekben – viszont mindig az derült ki, hogy 
a nagymagyar út nemcsak a kismagyar út 
ellentéte, hanem egyúttal a magyar állam 
integritása és fenntartása szempontjából a 
kívánatos koncepció és magatartás. A nagy-
magyar út tehát nem egy ellentét egyik 
pólusa, hanem egyszerre jelöli a kismagyar 
út kizárását, tagadását, és az ellentéten való fe-
lülemelkedést. Az ellentéten felülemelkedés 
tehát – furcsa módon – az ellentét egyik pólu-
sának a tagadásával azonos. A kismagyar út 
ugyanis a 16–17. században a magyar állam 
teljes integritását feladó, sérelmi, Erdélyre, a 
protestantizmusra és a törökre támaszko-
dó, Habsburg-ellenes kurucság, majd a 19. 
században a magyar liberalizmus sérelmi 
kurucsága, illetve a 20. században a balkáni 
államok közé süllyesztõ turanizmus kuru-
csága. Jelentése: a mindenkori népszerû és 
felelõtlen demagógia, az érzelmi politizálás, 
a szenvedélyek elszabadulása, amely kizárja 
a felelõs politizálás lehetõségét, lerombolja 
annak eredményeit. A történelmi állam 
integritását biztosító kívánatos nagymagyar 
út és az integritást kockáztató, azt aláásó 
kismagyar út ellentétében szinte mindig az 
utóbbi van erõsebb pozícióban, hiszen a 
közvélemény éretlen, s emiatt sokkal inkább 
lehet hatni érzelmeire, mint ítélõképességére.  
Holott a nagymagyar út hívei által kép-
viselt történelmi állam az, amely keretet, 
szervezõdést és tartalmat ad a nemzetnek, biz-
tosítja annak létét és nevelõdését. A történelmi 
állam ugyanis nemcsak a nemzet létezésének 
a feltétele, hanem a fogalom lényege.   

Szekfû számára a kismagyar út ellenség-
kép, a nagymagyar út pedig a kívánatos 
politikát megtestesítõ önkép volt. Az el-
lentétpár a múltba visszavetített, a jót és a 
rosszat képviselõ, idõtlenné merevített séma, 
amelyben a rosszat a magyarság bûneit 
megtestesítõ barbár és emocionális Kelet, a 
jót pedig a Habsburgokkal és a – velük való 

megegyezés terhét és felelõsségét vállaló 
– magyar arisztokratákkal azonosított civilizált, 
racionális Nyugat képviseli. A séma erede-
tileg Szekfû Gyula  A számûzött Rákóczi, 
1715–1735 címû könyve körül 1914-ben 
kirobbant politikai botrány kulcsélményé-
nek hárító és megbélyegzõ értelmezése 
volt. A történetíró ezt az értelmezést késõbb 
a változó viszonyokhoz adaptálta. Ez volt az 
a lélektani fundamentum, amelyet Szekfû 
Gyula historiográfiai és történelmi magya-
rázó sémával, a népszerûtlen reálpolitikus 

– népszerû demagóg – éretlen és elcsábított 
közvélemény konstrukciójával magyarázott 
meg önmagának, a számára fontos sze-
mélyeknek és olvasóinak. Erre a kulcsél-
ményre és konstrukcióra épültek késõbbi 
értelmezései.

Történelmi elbeszélésének szûkebb 
kontextusa A számûzött Rákóczi-botrány, 
annak lélektani hatása volt. Emellett fontos 
vonatkoztatási rendszert jelentett egyrészt 
az osztrák – centralizációpárti – történetírás, 
másrészt a Friedrich Meinecke nevéhez 
köthetõ német államtörténelmi irodalom, 
valamint az, hogy a korabeli magyar törté-
netírást provinciálisnak tartotta. A szélesebb 
kontextust viszont a huszadik század elején 
már szinte mindent elborító magyar „közös-
ségi skizofrénia” alkotta. Az, amely olyan 
– egymással össze nem illõ – szimbolikus 
személyek, események és értékek (elvont 
sémákkal elfedett) összeegyeztetésének a 
következménye volt, mint II. Rákóczi Ferenc 
és Károlyi Sándor, az aradi tizenhármak és 
Ferenc József, a függetlenség és az idegen 
uralommal kötött kiegyezés. „A mindebben 
rejlõ reménytelen ellentmondás elõbb-utóbb 
napvilágra kellett, hogy jöjjön: az egész 
ország nem helyezkedhetett Jókai Mór állás-
pontjára, aki … egész életében gyászolta az 
aradi vértanúkat, és minden este imádkozott 
azok kivégzõjéért, a királyért.” (Bibó István: 
Németh László kelet-európai koncepciója és 
Szekfû Gyulával folytatott vitája. A Németh 
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Lászlóról tartandó – visszautasított, így el 
nem hangzott – rádióelõadás elsõ, bõvebb 
változatának gépirata. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtára, Kézirattár, Ms 
5113/86. 3.).  

Szekfû Gyula ennek a politikai tudatha-
sadásnak a konzervatív „realista” feloldási 
típusát képviselte. Azt, amely a szerzõ 
késõbbi politikai metamorfózisai mögötti 
konstans bázist és folytonosságot képezte, 
amelyen – nem kevéssé – önazonossága is 
alapult. Önképét ugyanis a nagy realisták, 
a nagymagyarok, ellenségképét viszont az 
illúziókat kergetõ, érzelmi politizálást kép-
viselõ kismagyarok alkották. Ennek a konst-
rukciónak számos hazai forrása volt, megal-
kotásának személyiségbeli és érzelmi bázisát 
pedig Szekfû Gyulának a provinciálisnak 
minõsített magyar történetírással szembeni 
fölényérzete, A számûzött Rákóczi-botrány 
traumája és Trianon sokkja egymást erõsítve 
képezték.

Szekfû Gyulának a nemzeti függetlenség 
visszavetítéseivel és a töretlen haladásba 
vetett hittel, a demokratikus politikai beren-
dezkedéssel, az erre irányuló törekvésekkel 
és az emberi természet derûlátó, bizakodó 
értelmezésével kapcsolatban komoly fenn-
tartásai voltak. A mindenkori nagyhatalmi 
adottságoknak meghatározó jelentõséget 
tulajdonított, a külpolitikai sikert igen 
nagyra értékelte, s az államot, intézményeit 
és hagyományait kiváltképpen tisztelte. A 
történelemrõl kialakított képet, a történelmi 
tudatot, a nemzeti hagyományt és az ál-
lamrendet meghatározó, együtt igen fontos 
történelemalakító tényezõknek tartotta. 
Az „európai mintakövetés” diskurzusának 
leszûkített (az európaiságot a Habsburg Biro-
dalommal azonosító) változata felõl mozdult 
el a „nemzeti öncélúság” diskurzusa irányába 
úgy, hogy közben átmoralizált értelmezéssel 
megkettõzte, jó és rossz típusokra osztotta 
fel Európát (német-francia, romantika-libe-
ralizmus, Habsburg-török, Nyugat-Balkán, 

realitás-illúzió) és Magyarországot (nagyma-
gyar-kismagyar). Ezzel egészen különbözõ 
helyzetekben biztosítani tudta magának az 
ítélkezõ pozícióját és területenkívüliségét 
olyannyira, hogy 1945 után újból erkölcsi 
leckéztetésben részesíthette olvasóit, a 

„keresztény középosztály” reális helyzetfel-
mérésre törekvõ tagjait. Nemzetfogalmát a 
nagyhatalmi erõviszonyokkal reálisan szá-
mot vetõ, ahhoz alkalmazkodó, a kiskorú 
társadalomról gondoskodó és a nemzeti 
mûveltség feltételeit biztosító paternalista 
állam képe határozta meg, nemzetfogalmát 
és identitásprogramját pedig az ehhez való 
lojalitás. Mindezt úgy fogalmazta meg, hogy 
idõrõl idõre megjelölte azokat a tévutakat, 
amelyeket el kell kerülni, és azokat a sze-
mélyeket, akik a tévutakat képviselik. A 
tévutak ellenségképet, a kívánatos állapot 
pedig önképet jelöltek. Az ellenségkép 
egyszerre jelölte Szekfû Gyula ellenfeleit, 
ellenségeit, azok múltbeli archetípusait és 
azt a magatartás- és helyzettípust, amely a 
nemzetet veszélyeztette és veszélyezteti. Az 
önkép a tudós történészt és politikus elõdeit 
jelentette. Ugyanakkor kimondatlanul, de 
nyilvánvalóan jelölte a filozófus király, a hiva-
tott politikus és annak befolyásos tanácsadója 
archetípusát, a bölcs és felelõs reálpolitikust. 
Azt, aki megmondja, hogy milyen a helyes 
magatartás, politika, kivel és mivel kell lojá-
lisnak lenni és mi a realitás. 

ii. 
                                            

Németh László „mélymagyar”–„hígmagyar” 
ellentétpárja az értékteremtõ értelmiség 
kontraszelekciójára vonatkozott. Arra, hogy 
vajon kik adták a nyelvújítás – az õ értelme-
zésében: idegen minta kritikátlan és erõsza-
kos alkalmazása a magyar kultúrára – óta a 
magyar irodalmi és – ezen keresztül a – szel-
lemi élet nyelvi, kulturális és erkölcsi mintáit. 
Azok, akik igazi értékeket alkottak, és közük 
volt az õket körülvevõ világhoz (hiszen bele 
voltak ágyazódva egy-egy közösség hagyo-
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mány- és értékvilágába, tevékenységük és 
teljesítményük mintegy abból nõtt ki), vagy 
pedig azok, akik nem értékeket, hanem 
szellemi árukat állítottak elõ, nem kötõdtek 
semmiféle közösséghez, és sikerük a silány, 
jellegtelen, felszínes szórakoztatást tette 
általánossá és kizárólagossá. Minthogy õk, 
a hígmagyarok váltak a mintaadókká, a 
mélymagyarok pedig sorra-rendre peremre 
szorultak, elszigetelõdtek és kihaltak, a hígság 
teremtette ûrbe beköltözhettek a jöttmagya-
rok. Azok, akik ha akarták volna, sem lettek 
volna képesek pótolni a nemzeti hagyomány 
értékvilágába ágyazottság hiányát. Õk csak 
éltek azokkal a lehetõségekkel, amelyek az 
õ megérkezésük elõtt a szellemi elitben már 
lezajlott fordított kiválasztás következményei 
voltak. A szellemi kontraszelekció pedig ál-
talánossá vált és áttevõdött a politikai életbe 
is. Az, hogy az értékes kiszorul, a silány gyõz, 
a betelepült pedig feléli a lehetõségeket. Az 
irodalmi, a szellemi és az erkölcsi élet min-
taadói ugyanis rossz mintákat adtak, s azok 
hosszabb távon a közösségi élet egészét 
itatták át és rontották meg. A feladat pedig a 
kontraszelekció leállítása, az értékes minták 
általánossá tétele, a közösségi értékelés rege-
nerálása volt és maradt. 

Németh László pánliterátori értelmezése 
a közösség-társadalom, valamint a kötelesség-
fogyasztás szembeállítására épült. Szekfû 
Gyula hanyatlástörténelmi sémáját a nemzeti 
közösség erkölcsi züllése irányából gondolta 
újra. Nem az állami integritás labanc és ku-
ruc felfogásának híveit, hanem a szellemi élet 
értékes alkotóit és sikeres, de nem értékes 
mintaadóit szembesítette egymással: Nála is 
fellelhetjük a kimondatlan, de érzékeltetett 
ellentétpárt: értékes, tehát népszerûtlen (siker-
telen) – népszerû (sikeres), tehát értéktelen. 
Ám ahogy a mélymagyarok nem azonosak a 
nagymagyarokkal, úgy a hígmagyarok sem 
azonosak a kismagyarokkal. Az összefüggés 
fordítva sem igaz: a mélymagyarok nem kis-
magyarok, s a hígmagyarok nem nagyma-

gyarok. A szellemi élet kontraszelekciójának 
leírása pedig reménytelenül összefonódott 
az asszimilációs vitákkal. A mélymagyar 
minta viszont éppúgy egyszerre volt Németh 
László önképe és a nemzeti regenerálódás 
programja, ahogy Szekfû Gyula számára a 
nagymagyar út jelentette ugyanazt.

Németh László alapjában két forrásból 
merített. Az egyik – láttuk – Szekfû Gyula 
történelmi elbeszélése, annak alapstruktúrája 
volt. A másikat viszont Szabó Dezsõ kont-
raszelekció-sémája alkotta. Eszerint két világ 
állt és áll egymással szemben Magyarorszá-
gon: az archaikus, magába zárt parasztság 
és a modern, külföldre tekintõ felsõ réteg. 
Ez a hasadás az idegen hódításból, a Habs-
burg-uralomból következett. Abból, hogy 
az idegen dinasztia nemzeti elkötelezettség 
híján – az alkotmányos politizálás magyar 
nemesi törekvéseivel szemben – felülrõl és 
kívülrõl verbuvált helytartókat, új arisztokrá-
ciát és polgárságot a magyarok fölé. Mindez 
oda vezetett, hogy a külföldi mintákat köve-
tõ és alkalmazó idegenek gyarmatosították 
a nekik kiszolgáltatott, az idegen állam 
által elnyomott magyarokat.  Ez a 17-18. 
században következett be, s a 19. századi 
függetlenségi törekvések leverése után 
a kiegyezés véglegesítette azzal, hogy a 
kiépülõ magyar államot hozzákapcsolta a 
Habsburgok – önmagát túlélt és pusztulásra 
érett – államalakulatának sorsához. Ekkor 
a kiépülõ ipar és kereskedelem, s ezen ke-
resztül a kapitalizmus a bevándorló zsidók, 
az állam és a hadsereg a németek, a magyar 
szellemi élet pedig mindkettõ monopóliuma 
lett. A dualista magyar állam viszont nem 
védte meg a magyarokat sem ettõl, sem a 
nemzetiségek elszakadást célzó törekvéseitõl 
és szervezkedéseitõl. Mindez együttesen azt 
eredményezte, hogy a magyarok a világhá-
borúban idegen érdekekért áldozták vérüket, 
s a világháború után bekövetkezett forrada-
lom a zsidók, az ellenforradalom pedig a 
németek uralmához vezetett, miközben a 
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magyarok tömegei idegen államok hatal-
ma alá kerültek, a kiépülõ ellenforradalmi 
rendszer pedig elsikkasztotta a parasztság 
felszabadítását és a kiegyezés rendszerének 
újabb kiadását hozta. A Szent István-i magyar 
birodalom (a soknemzetiségû történelmi 
Magyarország visszaállítása) viszont – Szekfû 
Gyula értelmezésével szemben – nem lehet 
a megvalósítandó magyar demokrácia esz-
ménye, hiszen hiú ábránd és történelmietlen 
visz-szavetítés. Egyrészt azért, mivel a kisebb-
ségvédelem nem alkotta és nem is alkothatta 
Szent István politikájának részét, mivel abban 
a korban, amelyben az elsõ magyar király 
élt, a nemzeti érzés és öntudat még nem lé-
tezett. Másrészt azért, mivel a nemzetiségek 
önálló államokat alkottak, s azokról nem 
fognak lemondani. A Habsburg-restauráció 
még ennél is kevésbé kívánatos, hiszen az 
végzetes államalakulat volt: 1867, a rettene-
tes esztendõ az ezeréves magyar történelem 
legvégzetesebb dátuma. Ez az értelmezés 
és a hozzá kapcsolódó szerep a magyar 
politikai skizofrénia „kuruc”, függetlenségi 
feloldása volt. Olyan, amely etnocentriz-
must, antiszemitizmust, németellenességet, 
nemzeti elzárkózást, parasztmitológiát és 
zsenitudatot egyaránt tartalmazott, s amely 
a reálpolitika ádáz prófétai leleplezésének 
magatartásával társult.    

A kontextust a nemzeti alkatról folytatott, 
két világháború közötti diskurzus, annak et-
nokulturális nyelvezete és tematikája alkotta. 
A történelmi elbeszélés egyszerre volt hanyat-
lástörténet, megújulási program és normatív 
önmeghatározás. Közvetlenül Farkas Gyula 
Az asszimiláció kora a magyar irodalomban, 
1867–1914 címû mûvére épült. Ám ahogyan 
az Szekfû Gyula Három nemzedék-ének 
sémáját illusztrálta és alkalmazta, Németh 
László is a Három nemzedék hanyatlás-
történelmi elbeszélését (és Horváth János 
Aranytól Adyig. Irodalmunk és közönsége 
normatív irodalomszemléletét) fejlesztette 
tovább. Nála viszont nem a liberalizmus 

átvétele és az érzelmi politizálás, hanem 
a külföldi minta átvétele (a nyelvújítás) és 
a közösségbe ágyazott mintaadók kisebb-
ségbe szorulása lett minden baj forrása. A 
Három nemzedék és a Kisebbségben mûfaja 
és elõfeltevése ugyanis közös volt. Az, hogy 
a magyarok belsõ okokból katasztrofális 
helyzetbe kerültek saját hazájukban. 

Németh László Szekfû logikáját követte 
ugyan, de kérdésfeltevése más volt. Õ ugyanis 
nem arra kereste a választ, hogy mi okozta 
Trianont, a történelmi Magyarország felosztását, 
hanem arra, hogy mi eredményezte a – felté-
telezett – zsidó és sváb térhódítást a magyar 
szellemi és a politikai életben. Ez viszont 
Szabó Dezsõ kérdésfeltevése volt. Erre a 
kérdésre kereste a választ Németh László 
Szekfû logikája alapján. Forrásait Farkas 
Gyula könyvén kívül mindenekelõtt maga 
Szekfû és a Szekfû által igen szelektíven 
használt kútfõk, Horváth János normatív iro-
dalom- és nyelvszemlélete, valamint (nem 
utolsósorban) saját irodalmi tanulmányai 
alkották. Szekfûhöz hasonlóan építette 
be hanyatlástörténelmi értelmezésébe Ke-
mény Zsigmond röpiratait és Gyulai Pál 
hübrisz-értelmezését. Õ is – ahogy a Három 
nemzedék szerzõje – a külföldi mintakövetés 
és az öntörvényû magyar fejlõdés belsõ igé-
nyeinek szembeállításával indított, de Szekfû 
konstrukcióját Szabó Dezsõ kuruc értelme-
zésének igazolására használta fel, újratermel-
ve Szabó Dezsõ ádáz próféta szerepét. 

Szekfû önképe – emlékszünk – a nagy-
magyar, ellenségképe pedig a kismagyar 
politika volt, a belsõ és külsõ ellenségek eh-
hez kapcsolódtak. Szabó Dezsõ ellenségké-
pét a Habsburg-hatalom, s a térfoglaló 
zsidók, svábok és szlávok  alkották, ön-
képét pedig az elnyomott, gyarmatosított 
magyar parasztság képviseletére vállalkozó 
zseni képezte. Németh László ezt az ádáz 
próféta örökséget kapcsolta össze Szekfû 
hanyatlástörténelmi sémájával, és ennek a 
jegyében módosította azt. Mindhárman egy 
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új, „nemzeti” középosztály állami beavatko-
zással megvalósítandó kiépítésére törekedtek 

– ezért sugallt a Három nemzedék, a Kisebb-
ségben és Szabó Dezsõ publicisztikája egy-
aránt valamifajta disszimilációt. Ugyancsak, 
egyikük sem értékelte a magyar liberalizmus 
örökségét, a kossuthi hagyományt, hanem 
alapjában elvetette azt. 

Hármuk közül egyikük történelemértel-
mezése sem az állampolgári jogegyenlõsé-
gen alapult. Szekfû normája az államalkotó 
erõk politikai érzéke, a magyar állam birtok-
lásának ténye és képessége volt. Nemzeti 
történelmi metafizikájának etnikai-morális 
bírálata, a Kisebbségben pedig azért bírt ko-
moly átütõ erõvel, mivel annak logikája a 
Három nemzedék-ét folytatta. Azt, amelyet 
a történetíró sohasem tagadott meg. Minde-
nekelõtt ez magyarázza Szekfû Németh 
Lászlóval szembeni védekezésének lanyha, 
defenzív és lemondó jellegét. Németh Lász-
ló viszont olyan mûfajt mûvelt, amelyben a 
középosztályi arányszámok módosításának 
történelmi megalapozása és a jelenbeli 
veszedelmekkel való szembeszállás elszánt-
sága szétválaszthatatlan volt egymástól. A 
rosz-szul feltett kérdésekre ugyanis csak ros-
sz válaszokat lehetett adni. Az õ tünetleírásai 
és helyzetértelmezései pedig mind-mind az 
ádáz próféta szerephez kapcsolódtak. 

Németh László továbbgondolta, majd 
átértelmezte és átalakította Szekfû Gyula 
konzervatív realista történelemértelmezését, 
nagymagyar álláspontját, hanyatlástörté-
nelmi sémáját. Átértelmezésének legfõbb 
forrása, Szabó Dezsõ magyar parasztság-
idegen vezetõréteg történelemértelmezési 
sémája volt, amelyet nagyon megterhelt a 

„nemzeti öncélúság” tematikája, s a magyar 
múlt ahhoz kapcsolódó romantikus narra-
tívája, az idegen uralom, hatás és befolyás 
ellenségképe, a parasztromantika, a lelep-
lezõ próféta ostorozó és kinyilatkoztató 
szerepe. Az, amely kizárja a tárgyilagosságot 
és a józan érvelést. 

 Szekfû Gyula és Németh László értelme-
zésének különbsége viszont sokkal fonto-
sabb, mint a köztük lévõ hasonlóság. Míg 
ugyanis Szekfû nem látott belsõ fejlõdést 
Magyarországon, sõt annak lehetõségét sem 
érzékelte, addig Németh László a magyar pol-
gárosodás gazdasági, társadalmi és szellemi 
tényeire egész jövõképet alapozott, amelyet 
késõbb bontott ki. Ennek elemeit láthatóan 
Hendrik de Man, a Tat-kör, José Ortega y 
Gasset és Oswald Spengler mûveibõl vette, 
azok ötvözése és átértelmezése pedig a mi-
nõségszocializmus, a Kert-Magyarország 
és az értelmiségi társadalom szinonimáival 
körülírt osztálynélküli társadalom kispolgári 
szocializmusának vízióját rajzolta ki. Múltér-
telmezésében viszont Szekfû Gyula konzer-
vatív konstrukciójának a foglya maradt. 

Németh László a nemzet összetartó erejét, 
kohézióját a szekularizált nemzeti vallás-
ként felfogott nemzeti kultúrában látta. 
Nemcsak abban, amit értékként fedezett és 
mutatott fel, hanem abban is, amit – némileg 
programszerûen – maga alkotott meg azért, 
hogy példát adjon mindazoknak, akik néze-
teivel és elhivatottságával hajlandóak szolida-
ritást vállalni. Ez egyszerre jelentett önmeg-
határozást és közösségi programot. Ebben 
az önmeghatározásban meghatározó volt a 
közösség lényegének esszencialista megha-
tározása és az író próféta szerepe. Az az ádáz 
próféta örökség, amely a magyar nemzeti 
öncélúság tematikájának egyik legsúlyosabb 
tehertétele volt, hiszen magában foglalta 
a kizárólagosságot és a kinyilatkoztatást. 
Azt, amellyel nem lehetett sem akkor, sem 
késõbb vitatkozni, csak fenntartás nélkül 
elfogadni vagy teljes mértékben elutasítani. 
Az, amely miatt korábban Németh László 
igen keményen bírálta Szabó Dezsõt.

Az író identitását több tényezõ határozta 
meg: függetlenségigénye, önmagáról ki-
alakított képe, szekularizált vallási funkciójú 
kultúraértelmezése,  esszencialista, egységes 
kultúrát feltételezõ nemzetfelfogása és ér-
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telmiség-utópiája. Ezek együtt és egymásra 
vonatkoztatva rajzolják ki önazonosságát, 
amely szerepét is befolyásolta.  Olvasókö-
zönségét a normatív magyar értelmiség 
tagjai alkották, identitásprogramját pedig a 
normatív kultúra megalkotása és szolgálata.  
Az, amely heroikus feladat és egyúttal példa 
az értékválságban lévõ Európának.  

iii.

Bibó István hamis realisták – túlfeszült 
lényeglátók ellentétpárja különbözik a reál-
politikus és a próféta értelmezéseitõl és 
– bár az utóbbival nagyobb empátiát mutat, 
mint az elõbbivel – mindkettõvel szemben 
távolságtartást és kritikát képviselt. Nem 
azonos szinten: Szekfû történelmi elbeszé-
lését alapvetõen hamisnak és kártékonynak 
minõsítette, Németh Lászlóét pedig olyannak, 
amely õszinte, termékeny és hiteles, de 
reménytelenül és kibogozhatatlanul beleve-
szett az asszimiláció körüli viták hínárjába. 
Bibó István – Szekfû Gyulával és Németh 
Lászlóval szemben – nem azonosította magát 
sem a hamis realistákkal, sem a túlfeszült 
lényeglátókkal, és egyiket sem diabolizálta. A 
túlfeszült lényeglátók ugyan nyilvánvalóan jó-
val szimpatikusabbak voltak a számára, mint 
a hamis realisták, ám egyikük sem testesített 
meg ön-, illetve ellenségképet. A magyar köz-
élet százesztendõs fordított kiválasztását az-
zal lehet megszakítani, ha a magyar politikai 
és szellemi elit realista lényeglátó szemlélettel 
és magatartással, önigazolás és önmitizálás nélkül 
hozzáfog a társadalmi és politikai felszabadulás 
kiteljesítése feladatainak a megoldásához, 
és végig is viszi azokat. Minthogy az azok 
útjában álló legnagyobb akadályok, a 
történelmi Magyarország illúziója és az úri 
Magyarország valósága összeomlott, el lehet 
és el is kell vetni a nagyhatalmi helyzethez 
való kritikátlan alkalmazkodás reálpolitikus 
illúzióját. A társadalmi és politikai felszabadulás 
feladata ugyanakkor azt is feltételezi, hogy a 
magyar politikai közösség, azon belül pedig 

a parasztság társadalmi felszabadulásának 
ügyét elhatároljuk az egymással azonosított 
paraszti kultúra és a nemzeti jelleg (s a meg-
testesítõjének tartott parasztság) ügyétõl és 
azok mitizálásától, s így megszabaduljunk 
az ádáz próféta örökségtõl. 

Attól, amely nemcsak a parasztság miti-
zálásával, hanem a zsidók és a svábok arány-
számának méricskélésével is tévútra vezetett. 
Az asszimiláció döntõ tényezõje ugyanis 
nem az asszimilálódók valamifajta rejtélyes 
közösségi lényege volt. Azt az asszimiláló 
közeg társadalmi zavarai határozták meg. 
Az, hogy a magyar társadalom urakra és 
szolgákra oszlott, s a kettõ rendi jellegû volt, 
és mereven elkülönült egymástól. Ez volt az 
a mozdulatlan világ, amelyben a polgárosult 
zsidó és német társadalom tagjai könnyeb-
ben boldogultak, mint a rendi világba tagolt 
magyarok, hiszen belülrõl nem fékezte õket 
a rendies társadalmi szerkezet. A magyar 
társadalom számára ugyanakkor õk voltak 
a nemzeti asszimiláció „bezzeg gyerekei” a 
románokkal, a horvátokkal, a szerbekkel 
és a szlovákokkal szemben. Õk ugyanis 
asszimilálódtak, míg a többiek nem, s az õ 
asszimilálódásukkal próbálták a történelmi 
Magyarország megõrizhetõségének ámítottjai 
önmaguk elõl elfedni a nem asszimilálódók 
tömegét. Ez viszont nem az asszimilánsok 
bûne volt, hanem az úri Magyarország ön-
csalása. Az, amelynek a legnagyobb szerepe 
volt abban, hogy a magyar politikai elit tagjai 
az 1860-as évektõl 1944-ig rosszul mérték fel 
a helyzeteket, és rosszul döntöttek. A magyar 
politikai élet hamis konstrukciói ugyanis oda 
vezettek, hogy szétvált a valóságérzék és a 
lényeglátás, és mindkettõ eltorzult: a realisták 
megalkuvókká züllöttek, a lényeglátók pedig 
ádáz, monomániás prófétákká. 

Az értelmezésnek nemcsak alapstruk-
túrája és állapotrajza különbözött a másik 
kettõétõl, hanem kontextusa és mûfaja is. 
Bibó István ugyanis nem a történelmi Ma-
gyarország állami integritásának megõrzése 
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szempontjából mérlegelt, de nem is a kívána-
tos irodalmi és szellemi élet követelményeit 
kérte számon a múlton, hanem a közösségi 
értékelés zavarait és negatív mintáit, a magyar 
politikai skizofrénia okait kereste, és azt az 
1860-as évek és 1944 közötti  magyar politikai 
élet konstrukcióiban és elõfeltevéseiben, ma 
úgy mondanánk, diskurzusaik alapszerke-
zetében, témáiban és érveiben találta meg. 
Az õ pozitív mintája, a realista lényeglátó 
nem ádáz próféta, de nem is opportunista, 
hanem olyan politikus, aki józan, felelõs, ép 
a valóságérzéke és a lényeglátása, aki ezért 
jól tud dönteni. S éppen erre vált képtelenné 
diagnózisa szerint a két világháború között és 
a negyvenes években a magyar politikai elit. 

Az esszében Szabó Dezsõ, Németh László 
és Szekfû sémái egyaránt visszaköszönnek. 
Tegyük hozzá, új sémát is találunk benne, 
Erdei Ferenc kettõs (vagy inkább hármas) 
társadalom tételét. A gondolatmenet iránya 
viszont másfelé mutatott, mint Szekfûé vagy 
Németh Lászlóé. Szerinte ugyanis nem a 
liberalizmus a felelõs a történelmi magyar 
állam sorsáért, hiszen annak integritása sem-
miképpen sem volt fenntartható. Ám nem 
is az a kérdés, hogy kiveszett-e vagy sem a 
régi és népi magyar jelleg a magyarságból, 
hiszen „egy közösség nem bolondul meg 
nyelvi hatásoktól”.(Bibó István 1948. február 
15-i debreceni elõadásának kéziratos vázlata. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 
Kézirattár, Ms 5116/81.). Bibó István a hanyat-
lástörténelmi mûfaj fogalmainak és sémáinak 
nyelvezetét használta ugyan, csak éppen úgy 
értelmezte át magát a mûfajt, a fogalmakat és a 
sémákat, hogy azok immár a liberalizmuskri-
tika és a kultúrkritika használhatatlanságát, az 
etnokulturális nyelvezet félrevezetõ voltát, a 
reálpolitikus és a prófétai szerepek használha-
tatlanságát és félrevezetõ voltát mutatták ki, és 

– mindenekelõtt – a Trianon-diskurzus és az 
alkat-diskurzus felbontását jelentették. 

Maga a cím is az alkat-diskurzus belülrõl 
való lezárását jelöli. Ugyanis az Eltorzult 

magyar alkat annak a beszédmódnak a 
kifejezése volt és azt az asszociációt keltette, 
hogy az ép, egészséges magyar alkat ide-
gen hatások következményeként eltorzult. 
Bibó esz-széje viszont nem errõl szólt, s 
éppen azt a gondolkodásmódot, amely-
nek része az idegen hatás – ép, érintetlen 
alkat magyarázó sémája, vetette el, s így a 
kifejezés értelmét vesztette. A diskurzusok 
felbontása és a mûfaj önmaga ellen fordí-
tása eredményeként ugyanis Bibó István 
túljutott Szekfû Gyula és Németh László 
történelmi elbeszélésén, nemzetfogalmán 
és identitásprogramján. 

Az esszé kontextusát egyrészt a két 
világháború közötti nemzeti jelleg-vita, más-
részt a második világháború alatt kezdõdött 

– az 1849 utáni és az 1919 utáni Forrada-
lom után-röpiratirodalmak-kal folytonos 
vonásokat mutató – Valahol utat vesztet-
tünk-irodalom alkotta. Nemzetfogalma 
alapvetõen különbözött Szekfû Gyuláétól. 
Õ ugyanis nemzeten nem az integer törté-
nelmi Magyarországot, annak államát és 
politizáló osztályait értette, és nem is annak 
paternalista továbbfejlesztését. De nem is 
valami egyszer volt, vagy megteremtendõ 
normatív nemzeti kultúrát, szekularizált 
valláspótlékot, közösségi lényeget, mint 
Németh László. Bibó István szerint a nem-
zet a politikai intenciójú közösség közös 
vállalkozása, amely konkrét feladatmeg-
oldásokra irányul, és az egyes egyének 
és az egész közösség méltóságteljességét 
alapozza meg. Az õ közönségét a „keresz-
tény középosztály”, a népi értelmiség és 
a Soá túlélõi együtt, egy megteremtendõ 
új demokratikus értelmiségi közvélemény 
tagjaiként alkották. 

Mindhármuk Európa-képe ambivalens 
volt, és mindhárman az európai értékrend-
szer regenerálásának a lehetõségét keresték, 
s (ha különbözõ mértékben és értelemben 
is, de) valamennyiük felfogásában volt vala-
mi látens Amerika-ellenesség. Az, amely az 



1569

Dénes Iván Zoltán • … Ötven éve halt meg Szekfű Gyula

európai kisebbségi érzet és megalománia 
beszûrõdése volt. Kánonjukat pedig az euró-
pai mintakövetés és a nemzeti öncélúság 
megkettõzése, szembeállítása, összekapcso-
lása, illetve átértelmezése alkották. Azok, 
amelyek Szekfû Gyula és Németh László 
esetében az etnokulturális liberalizmus- és 
kultúrkritika jegyében szemben álltak és 
különböztek a korábbi – a jogkiterjesztõ 
asszimiláción alapuló – liberális nacionalista 
politikai nemzetfogalomtól. Bibó István 
kísérlete pedig – három, 1948-as esszéjében 

– az etnokulturális beszédmód elvetését, az 
alkat-diskurzus lezárását, a haza és haladás, 
hagyomány és modernitás egymásra vonat-
koztatásának és szintéziskísérletének újabb 
változatát foglalta magában. Ott és akkor, 
amikor a totális rendszer uniszónója minden 
más hangot elnyomott.  
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