
Krisztus példáját követi ellenségeivel szemben: "Nem vádolom vádlóimat. Imádkozom
az igazság és szeretet vílágáért; azokért is, akik Mesterem szava"szerint nem tudják, mit
cselekszenek. Szívből megbocsátok nekik."

S márványba kívánkozó drámai szavak: ,,Állok Istenért, egyházért, hazáért, mert ezt a
kötelességet rója rám a nagytnldgon legdruább népem történelmi szolgálata. Nemzetem
szenuedése mellett a magam sorsa nem fontos. "

1948 karácsonyán az esztergomi Bazilikában tartott ünnepi szentrnise homiliájában
szokatlanul bensőséges és megindult hangon fordult híveihez. Többek között ezeket
rnondta: "Ma karácsony van. Ha Urunk megengedi, holnap Szent István első vértanút
ünnepeljük. Ő hittel és kegyelemmel teljes férfiú volt. akit az (Jr adott a kezdődő

jeruzsálemi egyháznak."
Sohasem hiábavaló a vértanú áldozata - figyelmeztet. .Édeseirn, jól jegyezzétek meg.

hogy a szentet, a vértanút míndíg az lsten adja az ernberek iránti jóságából, hogy szeresse,
szolgálja, tanítsa őket. Ellentmondásnak látszik, de valójáhan az a nép áldott, amelynek
vértanúi vannak ... Ne feledjétek el szavamat: van vértanúság vérontás nélkül is. Hittel és
kegyelemmel teljes igaz emberekről beszélek. Azokról, akiket testükben kegyetlenül.
embertelenül kínoznak. vagy akiknek egyéniséget és személyiségét erőszakosanösszetö
rik és mesterségesen megváltoztatjálc Azokról, akiket emberi méltóságuktól megfoszta
nak. Bár vérüket nem ontották, ezek is mind vértanuk,"

S a zárószavak. utolsó szavai híveihez: "Boldog szent karácsonyt kívánok nektek. Szent
Fiával áldjon meg minket a Boldogságos Szűz Mária. És mivel nem tudjuk, hogy mit hoz a
holnap, kívánom, hogy az Úr legyen veletek az új évben!" '

És - tudjuk - másnap jöttek a pribékek, és megkezdődött a híboros megtöretése.
megcsúfolása, megalázása. Dc a tisztán látók előtt ma már világos: "hittel és kegyelemmel
teljes igaz ember" volt, hűséges lelkipásztorjőpap.

TÖRÖKJÓZSEF

Historia est ancilla potestatis

A Századok Repertóriumának rövid bevezetése fölöttébb szemérmesen így fogalmaz: "A
következő (ti. az 1948. évi, de 1949-ben megjelent) kötet már a marxista történettudo
mány célkitűzéseittükrözi". Ez utalhat arra a módszertani, szemléletbeli változásra, amely
a társadalmi-gazdasági tényezők-összefüggésekelmélyült vizsgálatával hathatósan segíti a
múlt jobb megismerését. Ám ezután a bevezetés a Történettudományi Társaság elnö
kének székfoglalójából idéz: "Magasra emeljük azt a történetszemléletet, amely kulcsot ad
ahhoz, hogy a múlt eseményeit hűen feltarva, előbbre vigyük a jelen problémáinak
megoldását is." Ez a kijelentés a "jelen problémáinak" emlegetésével az olvasóban elhinti a
gyanú magvát, hogy néminemű hasznosság is rejtőzik a megoldás mögött, Egyrészt arra
indít, hogy az olvasó saját maga is felüsse a "Századok" szóban forgó évfolyamának 420
oldalas kötetét; másrészt felidézi azt a szállóigévé vált meghatározást, miszerint "a
történetírás bírtokper".
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"Nomina sunt odíosa" - a szerzők nevei a következőkben nem emlittetnek. Akérdéses
kötet első 18 oldala a Magyar Történelmi Társulat 1949. március 27-i közgyűlésén

elhangzott elnöki székfoglaló előadásának szövegét tartalmazza. Tehát tisztújítás volt a
Történelmi Társulat, valamint ennek közlönye, a Századok élén. Tisztújítás vagy
tisztogatás? Inkább ez utóbbi, mert a társadalomtudományok terén a kinyilatkoztató
hangnem rendszerint azok sajátja, akik nagyon is konkrét erőketéreznek maguk mögött,
"Thdjuk, hogy a hivatalos történetírás mindig és míndenütt az uralmon levő osztály féltve
őrzött rnonopölíurna" - hangzik a szözat, ezért "az egész Történelmi Társulatnak nem
egy tekintetben és éppen a legfontosabb kérdésekben elölről kell kezdeni a munkat".
Odakint az utcákon ekkortájt már "Munka hadának a lépte dobog"-ott, s ettől a műlt

kutatása sem maradhatott el.
Négy évtized múltán még világosabb, mennyire igaz a közhely. miszerint a cseppben ott

van az egész tenger; néhány tanulmányban az egész kor- vagykórtörténet. A kutatások
témáját látszólag az 1848-as, "polgári"-nak minősített forradalom centenáriuma határozta
meg. Azért látszólag, mert a témaválasztást ugyan befolyásolta, de a témák földolgozása a
célkitűzésnek megfelelően gyökeresen új szempontok szerint történt, s az eredmény
öntörvényűségnek örvendett. Az elnöki programbeszéd iránymutatásából elegendő

idézni a következő, mintaértékű részletet: ~munkásosztály történelemszemléletének, a
történelmi materia1izmusnak érvényesülésével a történelem nemcsak objektív tudo
mánnyá, hanem a legnagyobb mértékben optimista tudománnyá is válik. Mindenfajta
idealista történelemfelfogással ellentétben a materialista történelemszemléletnek az a
roppant érdeme van, hogy a kizsákmányolásnak nemcsak felfedezte az okait, hanem
feltárta megszüntetésének előfeltételeitis."

Ez a tétel, különösen a "megszüntetés előfeltételeinek feltárása" olyannyira igaznak
bizonyult, hogy a "feltárás" hatékonyan kezdett működniés részt vállalt a .megszünrerés",
vagyis a felszámolás funkciójában. Az első, gazdaságtörténeti jellegű tanulmány az 1848
előtti, eredeti tőkefelhalmozástvizsgálta hangsúlyozottan humanista hangvételben: "a
nincstelen, kisajátított tömegek zöme nem tud se élni, se halni". A tőke állami tulajdonba
vétele idején e választás nem vélhető esetlegesnek. Ehhez kapcsolódik a magyar
céhrendszer vizsgálata az 1836. évi pesti cipészlegény-mozgalmon keresztül. Vagyis a
magánkézen felhalmozódott tőke által okozott nehézségek vizsgálata során első helyen
szerepel a munkásosztály elődje, az iparos réteg. Ha szö esik a társadalom legforradalmibb
rétegéröl, akkor a szövetséges osztály, a parasztság tanulmányozása sem maradhat el:
.Parasztságunk és az első magyar polgári forradalom nemesi vezetése" már címével is
osztályellentéteket sejtet. Az utcák falain ekkortájt már megjelentek a harsogó színű,

szocreál plakátok, melyeken mosolygó arcú munkások és parasztok paroláztak, előre

örülve a begyűjtési rendszernek. \
A történetírás objektumaként jelenvan a nép, de lehet nép vezér nélkül? A .bonvédelmí

bizottmány" alkalmas téma arra, hogy a találékony történetírás fölvezesse a vezért: A
bizottmány "sorsa kezdettől fogva mindvégig a legszorosabban kapcsolódott Kossuth
személyéhez. Kossuth hívta életre és szervezte meg a szabadságharc kormányává. Az
állami önállóságért, a teljes függetlenségért vívott küzdelemnek lett Kossuth vezetésével
irányítója, mint a magyar állam első kormánya, amely a végrehajtó hatalmat egyedül a nép
által megvá1asztott nemzetgyűlés megbízasaból gyakorolta." A fennkölt sorok már
elővételezikaugusztus 20-át, amikor az ország első ÍZben ünnepelte az alkotmány és az új
kenyér ünnepét. Van tehát szövetséges osztályokból álló nép, van vezér és vannak barátok,
közel, a szomszédban, Természetesen ez utóbbi is igényel némi eszmei megalapozást, s
erre kitűnő a "Kommunista Kiáltvány" centenáriumának ünneplése, hiszen a kiáltván}
"sorsa a legszorosabban összefügg a proletariátus forradalmi mozgalmának sorsával". A
barátok - szornszéd népek szintén a fejlődés útját járták már száz esztendővel ezelőtt is.A
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tanulmánycímek önmagukért beszélnek: "A szlovák nemzeti mozgalom a forradalom
előtt"; "A prágai szláv kongresszus centenaríumára", "A magyar-román szövetség
kérdése l 848-ban". Ezek összegzése az 1849-es és 1868-as nemzetiségi törvények
összevetésekor történik meg emelkedett hangnemben: ,,1849 igazi öröksége nem a
testvérharc ... , hanem a megegyezésre, összefogásra irányuló törekvések."

Az optimista hangvétel a múlt és a jelen küzdelmeit nem leplezheti, s a .Közlemények"
forrásközlő rovata rámutat, hol kell 1848-ban az ellenséget keresni: "Hám János
hercegprímás hazaárulóvá nyilvánitásának előzményei" a dokumentumgyűjtemény címe.
Sha ez valakinek nem elegendő,a történész készségesen összefoglalja a lényeget: "Ezek az
okmányok három kérdést tisztáznak:

Először: egész sor eddig ismeretlen körülmény feltárásával az eddiginél sokkal
részletesebb és konkrétabb képet nyújtanak Hám János akkori magyar hercegprímásnak a
szabadságharc és a forradalom megbuktatására irányuló tevékenységéről.

Másodszor: tisztázzák, hogy mikor és hogyan jutott a Debrecenben székelőkormánynak
tudomására, hogy a császári csapatok által megszállt területen maradt püspökök és maga a
hercegprímás az ellenséghez csatlakozott; milyen bizonyítékok birtokában szánta rá
magát megtorló intézkedések foganatosítására.

Harmadszor: nyilvánvalóváválik Kossuth Lajos kormányzónak közvetlen kezdeményező
szerepe abban, hogy a nemzeti kormány nem hagyta megtorlás nélkül Hám János
hercegprímásnak és a többi nemzetellenes egyházfőneknyilvánvaló hazaárulását, hanem
őket a nemzet színe előtt megbélyegezte és erélyes büntetőintézkedéseket foganatosított
velük szemben. Ez utóbbi tény szervesen beilleszkedik ennek a nagy magyar államfér
fiúnak a politikai arcképébe, akinek ezidőben kifejtett fáradhatatlan tevékenysége és
erélye döntőszerepet játszott a magyar szabadságharc 1849 tavaszán elért nagy sikereinek
előidézésében.Ugyanakkor megadja a kulcsát annak a gyűlöletnek, amelyet a hivatalos
klérus száz év óta nem szűntmeg irányában táplálni és amit többnyire nem tudott, sőt nem
is mindig igyekezett leplezni."

Milyen jó, hogy volt egy Kossuth, aki leleplezte a hazaáruló főpapot - sóhajt fel
megnyugodtan az olvasó. De mi ennek az aktualitása? - merülhetett föl negyven évvel
ezelőtt a kérdés. Elegendőfelütni a Társadalmi Szemle kortárs évfolyamát. s kiderül, miért
fontos ennek ismerete. "Kossuth Lajos óta nincs még egy politikus a magyar történelem
ben, aki szabadságért küzdő népünk nemzeti érzéseinek méltóbb szószólója, s őszintébb

és igazabb képviselője lenne, mint a munkásosztály vezetöszerepének, a proletár
intemacionalizmusnak és a ... val való testvéri együttműködésneklegkövetkezetesebb
képviselője, .. ,hű magyar tanitványa: ". S amikor a vallásos tömegeknél történt
.frontáttörés" került taglalásra, akkor "a parasztok, nők, ifjak mellénk állása azzal
egyértelmű, hogy a vallásos dolgozó tömegek is felsorakoztak a demokrácia mellett.
Mindszenty ügyén keresztül megismerték az egyházi reakció igaz szándékát és arcát.
Kitépték magukat abból a rájuk kényszerített hazug dilemmából, hogy a vallás vagy a
demokrácia között kell választaniok."

Felesleges újabb idézeteket sorakoztatni. A párhuzamok: a "hazaáruló" Hám János és a
bebörtönzött MindszentyJózsef; valamint a forradalmár, bölcs politikus Kossuth Lajos és
"népünk" ügyeletes "szeretett vezére" önmagukért szólnak. A törénetírást napi politikai
célok szolgálatába állították. A "historia", amely egykoron .rnagístra vitae" volt, ettől

kezdve számos közreműködő révén "ancilla potestatis" , azaz a hatalom szolgálója, sőt

kiszolgálója lett hossZú időre. A birtokperból (aminek a történetírást tartották) sima út
vezetett a bűnvádi eljárás, büntetőper felé, ahol a felperes-alperes helyébe vádló
vádlott lépett, s védőnek csupán a kérlelhetetlenül múló idő maradt.
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