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SZEKFÛ GYULA:

NNéépp,,  nneemmzzeett,,  áállllaamm  
((VVáállooggaattootttt  ttaannuullmmáánnyyookk))

Szekfû Gyula a 20. századi magyar
történetírás egyik legtöbbet alkotó
és legtöbb vitát kiváltó egyénisége
volt. Méltatói a romantikus naciona-
lista és liberális történelemszemlélet
legnagyobb hatású és kíméletlen kri-
tikusát tisztelték benne, míg bírálói
megalkuvó, a mindenkori hatalom-
hoz igazodó és a mindenkori hatal-
mat igazoló személyiséget láttak
benne. A székesfehérvári cisztercita
gimnáziumi, a pesti bölcsészkari,
majd az Eötvös-kollégiumi tanul-
mányok után, még az elsõ világhá-
ború elõtt a közös császári és királyi
levéltár munkatársa lett Bécsben.
A Tanácsköztársaság idején egyete-
mi tanítóvá nevezték ki, majd (lát-
szólag) éles váltásként a Horthy-
korszak hivatalos ideológiájának ki-
dolgozója lett a Három nemzedék
megírásával.

A két háború között neves és el-
ismert szaktekintély, többek között a
Magyar Szemle szerkesztõje és a
Hóman Bálinttal közösen írt Magyar
Történet szerzõje. A második világ-
háború után, ismét (látszólag) éles
váltással, hazánk moszkvai nagykö-
vete, az ötvenes években országgyû-
lési képviselõ és az Elnöki Tanács

tagja lett. Igen nagy ívû, de (látszó-
lag) ellentmondásos pálya az övé.

Elsõ könyve 1913-ban jelent meg
A számûzött Rákóczi címmel a Ma-
gyar Tudományos Akadémia kiadá-
sában. Szekfûnek ez az emigráció-
ban élõ Rákócziról írott tanulmánya
akkor és azóta is hihetetlen érzelme-
ket váltott ki, és óriási viharokat ka-
vart, a történetírói munkáktól merõ-
ben szokatlanul nemcsak szûk szak-
mai körökben, hanem a korabeli
társadalom legszélesebb köreiben is.
Ellenfelei politikai indítékokat, a
függetlenségi hagyományok érvény-
telenítését és a Rákóczi-kultusz le-
rombolásának szándékát vélték fel-
fedezni a mûben; az mindenesetre
bizonyos, hogy a koalíciós kor-
mányzás alatt magyar földbe helye-
zett fejedelem emberi, tehát szükség-
szerûen gyarló képének megrajzolása
és Szekfû kurucok iránti egyértelmû
ellenszenve sokak érzékenységét sér-
tette, és kezdetben a történésztársa-
dalmat is megosztotta. A most ki-
adott válogatás Szekfûnek a szakmai
és emberi vádak cáfolatára született
két, 1914-ben megjelent válaszcikkét
is tartalmazza (Felelet A számûzött
Rákóczi dolgában és Újabb válasz bí-
rálóimnak), de az e vita kapcsán szü-
letett harmadik, legterjedelmesebb
és legmeggyõzõbb 1916-os tanul-
mánya (Mit vétettem én? Ki gyalázta
Rákóczit?) hiányzik belõle. 
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A kötetben található Szekfû talán
legismertebb munkája, A magyar
bortermelõ lelki alkata is. Az 1922-
ben készült tanulmányban Szekfû
nemcsak a külsõ tényezõkben, a ha-
zai társadalmi-politikai viszonyok
meghatározta és egyre romló piaci
lehetõségekben látja a magyar bor-
export fokozatos, de folyamatos
csökkenését, hanem legalább olyan
fontos egy addig figyelmen kívül ha-
gyott belsõ tényezõ, a magyar ter-
melõ sajátos lelki alkata is. Szerinte a
magyar termelõ a borban nem ke-
reskedelmi cikket, profitot hozó árut
lát, hanem terményével bensõsége-
sen személyes kapcsolatban áll, és ál-
talában esze ágában sincs a nyereség
reményében megválni tõle, inkább
baráti és családi körének fogyasztásá-
ra és saját élvezetére fordítja. Szekfû,
leegyszerûsítve, úgy látja, hogy a
magyar termelõtõl alapvetõen ide-
gen a kapitalista mentalitás: a minél
nagyobb haszon reményében a mi-
nél jobb minõségû áruk elõállítása és
piacra juttatása.

Szekfû 1952-ben írott hosszabb
tanulmánya, Az öreg Kossuth is he-
lyett kapott a kötetben. Szekfû a ki-
egyezés évétõl (1867) egészen halá-
láig (1894) követi figyelemmel a 19.
század legnagyobb hatású magyar
politikusát. Az európai háborúk
(1859, 1866) magyar szempontból
kedvezõtlen lezárása és a Habsburg-
háznak a magyar rendekkel történõ
kiegyezése az emigráns kossuthi
függetlenségi politikát a korábbi lát-

ványos és hangos tevékenység felha-
gyására késztette, és (látszólagos)
tétlenségre kárhoztatta. Szekfû az
idõs Kossuthot, az iratait rendezge-
tõ, botanizáló, ártatlan szerelmi ka-
landokba bonyolódó, még életében
legendává váló öregurat nagy empá-
tiával mutatja be, de továbbra sem
engesztelõdik a Kossuth nevével
összeforrott politikával: azt tovább-
ra is feleslegesnek, sõt érvénytelen-
nek tartja.

SZELKE LÁSZLÓ

(Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 3800 Ft)

RÁKOSI MÁTYÁS:

VViisssszzaaeemmlléékkeezzéésseekk
11889922��11992255

1997-ben adta ki a Napvilág Kiadó
Rákosi Mátyás visszaemlékezései-
nek második részét, az 1940�1956
közötti idõszakról szóló két vaskos
kötetet. Az elmúlt év könyvhetére
pedig végre az elõzmények is az ol-
vasók elé kerültek: az újabb két kö-
tet az 1892�1925 közötti idõszakot
öleli fel, a börtönévek java tehát
megíratlan maradt.

A hazai önéletrajzi irodalom kez-
deteinél Bethlen Miklós, Kemény
János, II. Rákóczi Ferenc állnak.
Mindhárman politikusok is voltak,
vagyis az a magánemberi vallomá-
sosság, amely például Szent Ágos-
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