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A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Osiris 

Kiadó, Budapest, 2009. 576 old. 

 

 

Túlzott filologizálás nélkül is állítható, hogy a Romsics Ignác által szerkesztett kötet 

címe interakcióra hívja az olvasót. A tudományosság szándékával letisztított 

láncszemként ajánlja a munkát a jelenkori magyar társadalom és múltja között. Hiszen 

lehetne néhány szótaggal kevesebb, s egészen mást jelentene: Magyar jobboldal 1900–1948 

– tesszük fel. Ez esetben úgy vizsgálna egy lezárult korszakot, hogy annak láthatóan 

semmilyen köze nem volna a jelen olvasójához. De nem ezt teszi  és joggal.  

Számos könyv, tanulmány és prezentáció készült már arról, mit is jelent az 1989 

utáni politikai dimenziókban a jobb- és a baloldal fogalma. Konszenzus nincs a 

kérdésben, egy ponton azonban megegyeznek a vélemények: eltérően Nyugat-

Európától a közép-kelet-európai térségben a két tábor közötti törésvonal döntően 

ideológiai s nem gazdaságpolitikai kérdések mentén húzódik. Ezen eszmei polémiák 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

225 

 

között pedig meghatározó a múlthoz való viszony.1 Hagyomány, hagyaték, örökség – ez 

a múltkép a szó legvalóságosabb értelmében, amely döntéseinket befolyásolja, 

kétségkívül számos mítosszal átszőve. A világtörténelem nagyrészt állandó mitológiai 

archetípusai biztonságot nyújtanak, megkönnyítik az eligazodást a közelmúlt eseményei 

között. „Rendszerező optikai csalódások” – írja erre a jelenségre Thomas Mann József és 

testvérei című regényében, „amelyek a hagyományt elárasztják.” 2Valószínűsíthető, hogy 

– amint az a mítoszok keletkezése esetén lenni szokott – a múlt század rendszerváltásai 

is identitáskereső elbizonytalanodást eredményeztek, így egyfajta kollektív vágy 

megszemélyesítőjeként heroizálódtak vagy démonizálódtak a jobb és baloldali tábor 

közbeszédében az elmúlt száz év egyes szereplői.3  Hozzá kell tenni, nem spontán 

módon, hiszen a rendszerváltások utáni politikai elitek identitás- és 

legitimációbiztosításának fontos tényezője volt – s az jelenleg is – az ellenkező oldal vélt 

vagy valós múltbeli előképeinek démonivá festése. Ennek a hagyatéknak egy 

szegmensét kívánja tehát a kiadvány mítoszoktól megtisztítani és múltképként ajánlani. 

„Tiszta ismeretként”4, a szó felelősségteljes jelentésében, ahogyan Nemes Nagy Ágnes 

használta.  

 E „jobboldali hagyomány” kifejezés azonban mást is ígér. Azzal biztatja az 

olvasót, hogy teljes képet kap a megjelölt időhatár politikai jobboldaláról. Fejezetenként 

más és más történész mutatja be a korszak egy-egy – a szerző saját kutatási területét 

képező – szegmensét. A kötet szerzőlistája impozáns, a munkában részt vállalt kutatók 

                                                 
1G. Márkus György: Törésvonal-szerkezet és pártrendszer. In: A  demokrácia tíz éve Magyarországon, 

1989–1999. Tanulmánykötet. V. országos politológus vándorgyűlés. Szerk. Rozgonyi Ibolya. Nyíregyháza 

2002. 192–193. 

2 Thomas Mann: József és testvérei. I. Jákob történetei, a fiatal József. Ford. Sárközy György. Bp. 2005. 23. 

3 Ernst Cassirer: A modern politikai mítoszok technikája. In: Politikai antropológia. Szerk. Zentai Violetta. 

Bp. 1997. 39. 

4 Nemes Nagy Ágnes: Az ismeret. In: Nemes Nagy Ágnes: Összegyűjtött versek. Szerk. Domokos Mátyás, 

Gyurgyák János. Bp. 1997. 10. 
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korábbi publikációinak egész sora szolgál biztosítékul, hogy kétségkívül hozzáértő 

szakemberek az elemzői a fejezetcímekben megjelölt témáknak: 

 

Romsics Ignác: Bevezetés. Az európai és a magyar jobboldal alaptípusai 

Ifj. Bertényi Iván:  A századelő politikai irányzatai és Tisza István 

Püski Levente: Választási rendszer és parlamentarizmus a Horthy-korszakban 

Olasz Lajos: A kormányzói jogkör 

Turbucz Dávid: A Horthy-kultusz 

Ablonczy Balázs: Bethlen István és Teleki Pál konzervativizmusa 

Spannenberger Norbert: A politikai katolicizmus 

Békés Márton: A legitimisták és a legitimizmus 

Vonyó József: Gömbös Gyula politikai radikalizmusa 

Paksa Rudolf: Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930-as években 

Ungváry Krisztián: Szociálpolitika, modernitás és antiszemitizmus Imrédy Béla 

politikájában 

Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség 

Ujváry Gábor: Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája 

Romsics Gergely: Történetpolitikai gondolkodók 

Gyurgyák János: Szélsőjobboldaliság a népi mozgalomban 

Zeidler Miklós: Revíziós tervek és irredenta kultusz 

Egry Gábor: Erdély-képek és mítoszok 

Nicolas Bauquet: A mindszentyzmus 

 

Romsics Ignác bevezetője a politikai jobboldal fogalmának eredetét és változásait 

ismerteti, a kezdetektől egészen a kiadvány jelenkoráig, keretet adva az elemzéseknek. 

A kezdő és a zárófejezet hiteles indokot ad a címben jelölt időhatárokra. Ifj. Bertényi 
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Iván tanulmánya arra mutat rá, hogyan alakult át a 19. század közjogi alapokon 

polemizálódott bal- és jobboldala a mai értelemben használt struktúrává. Az utolsó 

tanulmány pedig azt igazolja, hogy a nyolcvanas évek végéig az ezen értelemben vett 

jobboldal utolsó, nyílt politikai szerepet vállalni tudó alakja Mindszenty József volt. 

1948-as bebörtönzésével zárult az a korszak, amely hagyományként, örökségként él a 

jelenkor közbeszédében. A közbeeső tizenöt fejezet közül öt a Horthy-rendszer hatalmi 

berendezkedését s a kurzus biztosítását szolgáló ideológiai háttér, valamint a 

propaganda kialakulását és működését vizsgálja. További négy írás foglalkozik a 

korszak egy-egy meghatározó személyiségének politikai tevékenységével, öt a kurzus 

jobboldali irányzataival, egy tanulmány pedig a német „völkisch” történetszemléletre 

adott magyar történetírói válaszokat tekinti át.   

A fejezetek mindegyike alapos és információban gazdag. Tizenöt kiváló történész 

egy-egy szintézise addigi kutatásainak vagy azok részleteinek. A könyv végigolvasása 

után azonban mégis kettős érzés marad az olvasóban. Egyrészt számos önismétlése 

miatt nehézkesen fogyasztható a munka, amely így inkább tűnik tanulmánykötetnek, 

mint egy ívet bejárni kívánó könyvnek. Másrészt a sokszoros átfedések mellett mégis túl 

nagy hiátusok tátongnak a fejezetek között ahhoz, hogy a cím ígéretének megfelelően 

teljes vagy megközelítően teljes képet kaphasson az olvasó az 1900 és 1948 közötti 

politikai jobboldalról. Ez mind kronológiai, mind tematikai értelemben elmondható. A 

hatalmi rendszert bemutatni szándékozó fejezetek sorában számos lényeges, mai napig 

sokat emlegetett elem nem kapott helyet. Példaként említhetnénk a sajtóirányítás módját 

vagy a végrehajtó hatalom eszközeit, különös tekintettel a csendőrségre.  

Sajnálatos, hogy éppen azokra az eseményekre és szereplőkre nem tér ki a kötet, 

amelyek leginkább töréspontot képeznek a mai jobb- és baloldal között, s amelyeket a 

leginkább mitizáltak mindkét oldalon. Nagyon hiányzik a kötetből egyrészt a 

fehérterror időszakának, másrészt a második világháború éveinek és fontosabb politikai 
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szereplőinek értékelése. Háborús miniszterelnökről egyáltalán nem szerepel portré a 

könyvben, és semmilyen formában nem esik szó a hadvezetésről, amely – joggal 

mondhatjuk – politikai szerepet követelt és játszott a Horthy-kor utolsó hat évében. 

Nem olvashatunk a kormányzó háborús szerepéről, s nincs önálló tanulmány a nyilas 

hatalmi periódusról sem, csupán Paksa Rudolf fejezete tartalmaz néhány sornyi 

kitekintést a Szálasi-éra időszakára. 

A címben ígért átfogó képet tehát nem kapja meg a műtől az olvasó, mégis azt 

mondhatjuk, hasznos a kiadvány, hiszen összefoglalja a korszakkal foglalkozó 

történészek nagy hányada  kutatási eredményeit. Az itt közölt tanulmányok, s 

legfőképpen azok bibliográfiai állománya továbbmutat a szerzők korábbi, nagyrészt 

jóval bővebb publikációira, ezzel megkönnyíti és felgyorsítja a kutatást a korszak 

szakirodalmát nem vagy csupán felszínesen ismerők számára. 

 

 


