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Máthé Áron

A kádárista nemzetfogalom: 
egy történész-vita tanulságai

Kádár János Csémi Lajoshoz, az 
egyik karhatalmi ezred parancs-
nokához intézett elismerő szavait 
– melyek az 1956-os forradalom 
és szabadságharc leverésének 
időszakában (egészen pontosan 
a Nyugati pályaudvarnál lezajlott 
sikeres provokációt követően) 
hangzottak el – sokszor szokták 
idézni. Ezúttal azonban nem 
a megtorlás vonatkozásaira, 
hanem egy ennél mélyebb jelen-
tésrétegre szeretnék utalni. 
Ha ugyanis szavak mélyére 
tekintünk, azok fontos megállapí-
tásokra juttathatnak bennünket. 
„Csémi elvtárs, maguk talán 
nem is tudják, hogy december 
6-án mit csináltak. Maguk csak 
annyit tudnak, hogy teljesítették 
a kötelességüket, szétverték a 
fölvonuló ellenforradalmárokat. 
Ez így igaz. De ennél jóval többet 
tettek. Alapjaiban megmutatták 
a magyar fegyveres erők erejét, 
a karhatalom erejét. A tevé-
kenységük után, akik golyóval 
a lábukban vagy összetört 
orrcsonttal mentek haza, nem 
az oroszokat szidták, hanem a 
magyarokat. Ennek megfele-
lően a magyar karhatalmisták 
december 6-án a nacionalizmus 
lába alól húzták ki a talajt. Lehet, 
hogy maguk még nem értik, talán 
mások sem, de mi már értjük.”1

Ez tehát az első kulcsidézet, amely 
a témánk megértéséhez vezet 

1 Visszaemlékezések, 1956. Szerk. Berecz János. Budapest, Zrínyi, 1986, 265.
2 Idézi: Farkas Lajos: A titkos brioni találkozó. Rubicon, 2016/10–11, 161.

minket. Miről beszél itt Kádár? 
Arról a felismerésről, hogy 1956 
nem egyszerűen forradalom volt, 
hanem alapvetően egy nemzeti 
szabadságharc. Ezt nem lehet 
eléggé hangsúlyozni. Vagyis 1956 
egyértelműen a szovjet hatalmi 
rendszerből való kiszakadásért és 
a magyar nemzeti szuverenitás 
helyreállításáért vívott független-
ségi küzdelem volt. Tito marsall 
november 11-én az isztriai párt-
aktíván a maga kétkulacsos 
módján ezt világosan ki is fejezte: 
„Látható, hogy milyen szörnyű 
ellenállásra képes egy nép, még 
ha kell, puszta kézzel is, ha a 
szabadság és a függetlenség 
kivívása a célja. Már az sem 
érdekli, hogy milyen független-
ségért harcol, hogy az országba 
visszajön a burzsoázia és visszaáll 
a régi reakciós rendszer, csak hogy 
kivívja nemzeti függetlenségét.”2

Ehhez járult hozzá még egy 
alapvető probléma, mely 1956 
után hatványozottan jelentke-
zett. Egy kicsit nagyobb léleg-
zetvétel erejéig adjuk át a szót 
Andropov elvtársnak, aki a 
Szovjetunió Magyarországra 
akkreditált nagykövete volt a 
forradalom időszakában és a 
megtorlás elején: „Az ellenforra-
dalmi agitáció hatására, amely 
a régi Rákosi–Gerő-vezetésnek 
a nemzeti politikában elkövetett 
hibáit, valamint a szovjet–magyar 

kulturális kapcsolatok szerve-
zésében meglévő hiányossá-
gokat is igyekszik kihasználni, 
az ország lakosságának jelentős 
részében a nemzeti érzések még 
mindig szerfölött kiélezett álla-
potban vannak. […] A magyar 
nép körében széles körben 
népszerű a Kossuth-címer szim-
bolikája, amelynek értelmében 
»Nagy-Magyarország« magában 
kell, hogy foglalja a jelenleg 
Romániához, Csehszlovákiához és 
Jugoszláviához tartozó földeket. 
Erősen propagálják a háromszínű 
zászlót és Szent István koronáját 
mint a magyar nép szimbólumait 
és relikviáit. A reakciós propa-
ganda saját céljai érdekében 
igyekszik felhasználni az 1848–
1849-es »felszabadító időszak« 
magyar antifeudális forradal-
mának régi magyar nemzeti 
hagyományait, Petőfi verseit, 
Kossuth és a forradalom más 
résztvevőinek kijelentéseit. […] A 
munkásság nacionalista érzelmű 
részének nyomására a kormány 
nemzeti ünneppé nyilvánította 
március 15-ét (ekkor kezdődött az 
1848-as forradalom). A lakosság 
újra énekelni kezdte a vallásos 
és nacionalista színezetű magyar 
himnuszt Kölcsey szövegével 
(eddig a himnuszt szöveg nélkül 
játszották). A nacionalista 
érzelmek jelentős mértékben 
Magyarország szomszédai, 
Románia és Csehszlovákia ellen 
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irányulnak. De ezen érzelmek 
fő, meghatározó momentuma a 
szovjetellenes irányultságuk.”3

A forradalom utáni helyzetben írt, 
1957. január 31-i, Hruscsovnak 
címzett Andropov-jelentésben 
már szinte minden, ami a magyar 
nemzeti összetartozást jelképezi, 
gyanús, illetve a szovjetelle-
nesség bizonyítéka. Andropov 
annyiban tévedett – sőt, arra 
is gyanakodhatunk, hogy nem 

3 Jurij Andropovnak, a Szovjetunió magyarországi nagykövetének jelentése Nyikita Hruscsovnak, az SZKP KB első titkárának és Dmitrij 

Sepilov külügyminiszternek az 1956-os forradalom után Magyarországon kialakult kulturális helyzetről és a szovjet–magyar kulturális 

kapcsolatok erősítésének szükségességéről (Budapest, 1957. január 31.). In: Magyar irodalom és szovjet irodalompolitika a hruscsovi 

korszakban. Szerk. Babus Antal – Müller Gabriella – Seres Attila. Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2019, 358.
4 V. Molotovnak a Szovjetunió külügyi népbiztosának levele Sir A. C. Kerrhez, a moszkvai brit nagykövethez. In: Magyar–brit titkos 

tárgyalások 1943-ban. Szerk. Juhász Gyula. Budapest, Kossuth, 1978, 159.
5 Az 1943. decemberi Beneš–Sztálin–Molotov megbeszélés dokumentumai. Fordította és sajtó alá rendezte: Gulyás László. Szeged, JATE 

Történész Diákkör, 1993, 18.
6 Top Secret – Magyar–jugoszláv kapcsolatok – 1956. Dokumentumok. Az iratokat gyűjtötte, válogatta, szerkesztette és a bevezető 

tanulmányt írta: Kiss József – Ripp Zoltán – Vida István. Budapest, MTA Jelenkorkutató Bizottság, 1995, 156.
7 „Elvtársak, Önöknek könnyű a dolguk – de nekem kilencmillió fasisztával kell a szocializmust felépítenem.” Idézi: Kodolányi Gyula: 

„Kilencmillió fasisztával”. A magyar forradalom szellemisége és gyökerei. Magyar Szemle, 2017/1–2, [6–24.] 7. 
8 Idézi: Rainer M. János: Nagy Imre külpolitikai nézetei. Nemzeti függetlenség, semlegesség és dunavölgyi együttműködés. Társadalmi 

Szemle, 1998/6, [104–117.] 116. 

mondott igazat –, hogy 1956-ban 
egészen biztosan nem bukkant 
fel semmiféle irredenta jelszó 
vagy programpont. Az ő kommu-
nista világképében azonban a 
magyar szuverenitási törekvések 
ezzel logikusan kapcsolódtak 
össze. A „magyar” itt tehát a 
„békebontóval” volt egyenlő.

Mindez nemcsak az 56-os forra-
dalomra vezethető vissza, hanem 
annál jócskán korábbra, hiszen 
Molotov külügyi népbiztos 
már 1943-ban leszögezte brit 
tárgyalópartnereinek: „A szovjet 
kormány úgy véli, hogy azért a 
fegyveres segítségért, amelyet 
Magyarország Németországnak 
nyújtott […], a felelősséget 
nemcsak a magyar kormánynak, 
hanem nagyobb vagy kisebb 
mértékben a magyar népnek is 
viselnie kell [Kiemelés tőlem – M. 
Á.].”4 Edvard Benešnek pedig 
Molotov csak annyit jegyzett meg: 
„A magyarokat is meg kell büntet-
ni.”5 Nehezen képzelhető el, hogy 
a Sztálin szócsövének tekinthető 
Molotov saját kútfőből beszélt 
volna. Tizenhárom évvel később 
Hruscsov pedig ezt megerősí-
tette Titonak: „Magyarország 
a Nyugat szövetségeseként 
kétszer viselt hadat Oroszország 
ellen, s ezért a szovjet hadsereg 
hangulata magyarellenes, mivel 
Magyarország megint a Nyugattal 
akar szövetkezni.”6

A második világháború után 
kialakuló rendben tehát 
Magyarország nem egyszerűen 
csatlós állammá vált, hanem 
„ellenséges csatlóssá”. Rákosi 
szállóigévé vált szavait kifor-
dítva használva olyanná, ami 
esetleg nem bástya, hanem 
rés a béketábor frontján. Ezért 
a magyar nemzetfogalommal 
szemben szándékoztak felépíteni 
a szocializmust, hiszen a második 
világháború után helyreállított 
határok ismét csak Magyarország 
rovására rendezték Délkelet-
Európa rendjét. Ami „magyar” volt, 
az fasisztának számított – nem 
véletlenül panaszkodott Rákosi 
Mátyás is, hogy neki kilencmillió 
fasisztával kell építenie a szoci-
alizmust.7 A magyarságnak 
tehát nemzeti csoportidentitás 
szempontjából a szocializmus 
és a szovjet uralom nemhogy 
semmit nem kínált, de inkább 
ezek ellenében munkálkodott. 
Mindezt már Nagy Imre is felis-
merte snagovi tépelődéseiben: „A 
népek és országok a szocializmust 
is csak úgy hajlandók elfogadni, 
ha az biztosítja vagy meghozza 
nemzeti függetlenségüket, szuve-
renitásukat, egyenjogúságukat. A 
magyar tragédiának az a lényege, 
hogy a szocializmus és a nemzeti 
függetlenség eszméje szembeke-
rültek egymással.”8

Jurij Vlagyimirovics Andropov 
(1914–1984) budapesti szovjet 
követ. 1957. január 31-ei je-
lentésében így fogalmazott: „A 
nacionalista érzelmek jelentős 
mértékben Magyarország szom-
szédai, Románia és Csehszlovákia 
ellen irányulnak. De ezen érzel-
mek fő, meghatározó momentuma 
a szovjetellenes irányultságuk.” 
Fotó: Wikimedia Commons / RIA 
Novosti archive, Eduard Pesov, 
101740-es számú fotó
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Azt mondhatjuk tehát, 
hogy a szovjetek közép-eu-
rópai történelmi galaxisában 
Magyarországnak a csatlós 
államok között is a másodrendű, 
„másodosztályú” csatlós szerepe 
jutott. Ezt hívják a baloldali 
történeti műhelyekben „antina-
cionalista nemzetépítésnek”.9 
Fából vaskarikát azonban nem 
lehet csinálni, ahogyan az „anti-
nacionalista nemzetépítésnek” is 
a közösség amortizációja lett a 
következménye.

Ez az alárendeltség az első 
időkben nemcsak a „nagy test-
vérrel”, a Szovjetunióval, hanem 
érdekes módon a románokkal 
szemben is megnyilvánult. 
Hosszabb kifejtést igényelne, és 
nem is tartozik jelen témánkhoz 
annak a román stratégiai törek-
véseknek a felvázolása, amelyben 
Magyarország, általában a 
magyarok és a magyar nemzeti 
eszme a főellenség, s amelynek 
a rovására kell megvalósítani a 
román nemzeti kiteljesedést. Azt a 
folyamatot is csak említeni tudjuk, 
melynek keretében a román 
kommunisták mindenáron bizto-
sítani igyekeztek Erdélyt, mert ott 
motoszkált a fejükben nemcsak 
az, amikor 1944 őszén–1945 telén 
Észak-Erdély négy hónapig tartó 
balos különúton járt,10 hanem 
az 1940-es esztendő különálló 
Erdélyre vonatkozó szovjet tervei 
is kísértették őket.11 Végül arra 
is csak utalni szeretnék, hogy 
1956 után a román Securitate 

9 Lásd például Földes György: Ívek és töréspontok Kádár János politikai pályáján. In: Uő: Ívek és töréspontok. Gazdaság, politika, ideológia 

1945 után. Budapest, Napvilág, 2018, [194–210.] 205–206.
10 Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két bevonulás között (1944. szeptember – 1945. március). Szerk. Nagy Mihály Zoltán – Vincze 

Gábor. Kolozsvár–Csíkszereda, Erdélyi Múzeum Egyesület – Pro-Print Könyvkiadó, 2003, 19–33. 
11 A kérdésről bővebben lásd: Zeidler Miklós – L. Balogh Béni: Az „Erdély-kérdés” a magyar–szovjet külkapcsolatokban. 2000, 2002/4, 

41–53. http://ketezer.hu/2002/04/az-erdely-kerdes-a-magyar-szovjet-kulkapcsolatokban/ (Utolsó letöltés: 2020. 11. 13.)
12 Wilhelm Einhorn (Einhorn Vilmos, 1911–?): erdélyi magyar-zsidó származású állambiztonsági tiszt. Harcolt a spanyol polgárháborúban, 

majd a Szovjetunióban élt. 1944 előtt az NKVD tisztje, 1945 és 1948 között a kolozsvári rendőrkapitányság politikai részlegének 

főfelügyelője volt. 1948-tól a Népvédelmi Hatóság titkárságának igazgatója, 1951-től a Securitate elhárító osztályának helyettes 

vezetője volt. Ebben a minőségében diplomáciai fedőállással került 1956 végén Budapestre. 
13 Erdély története. I. A kezdetektől 1606-ig; II. 1606-tól 1830-ig; III. 1830-tól napjainkig. Szerk. Köpeczi Béla. Budapest, Akadémiai, 1986.

Wilhelm Einhorn12 vezetésével 
több száz munkatársat küldött 
magyar földre, hogy segítse a 
belső reakció elleni elhárítás újjá-
építését. Nem lehetnek kétsé-
geink afelől, hogy ez mit jelentett 
valójában.

Lassanként elérünk a fő 
témánkhoz, már csak arra a 
folyamatra kell kitérni, amely 
Romániában végül is a szocia-
lista abszurdból a nacionálkom-
munista szürrealitásba vezetett. 
Itt Ceaușescu politikai-gazdasági 
irányvonalára gondolok, amely az 
1970-es évektől kezdve nemcsak 
befelé eredményezett teljes 
gazdasági leépülést, hanem a 
magyarok történelmi bűnbakká 
tételével még az ügyben teljesen 
botfülű MSZMP legfelső vezető 
szerveit (PB, KB) is arra késztette, 
hogy foglalkozzanak a kérdéssel, 
sőt, hogy állást foglaljanak a 
határon túliak ügyében. Az 
élesedő romániai magyarel-
lenes kampányra, pontosabban 
annak történeti vetületére választ 
adni a Magyar Tudományos 
Akadémia vállalkozott. Ez lett az 
egy évtizedig tartó monumentális 
munka, a háromkötetes Erdély 
története című könyv.13

1987-ben, nem sokkal a gran-
diózus mű megjelenése után 
szakmai konferenciát tartottak a 
kötetről, amelynek anyagát közre 
is adták. 33 előadást, illetve hozzá-
szólást szerkesztettek egybe. A 
névsorban a későszocializmus 

korszakának legnagyobb magyar 
történészeit láthatjuk: Pach 
Zsigmond Pál, Kristó Gyula, 
Kubinyi András, Benda Kálmán, 
Perjés Géza, Szabad György, L. 
Nagy Zsuzsa, Korom Mihály, R. 
Várkonyi Ágnes és természetesen 
Köpeczi Béla. Mások – például 
Fülöp Mihály vagy Raffay Ernő 
– még nem értek pályájuk dele-
lőjére. Most mindössze három, 
eszmei mondanivalóval bíró 
előadást fogok idézni, ugyanis 
a többiek megmaradtak a 
szigorúan szakmai-tudományos 
mondanivalónál.

A legveretesebb kommunista 
elkötelezettségű történészek, 
Pach Zsigmond Pál és Korom 
Mihály vállalták a feladatot, 
hogy az úgymond „valódi” 
marxizmus alapján kritizálják a 

A debreceni konferencia anyagát 
közreadó könyv címlapja
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román soviniszta, Ceaușescu-
féle nacionálkommunista ámok-
futást. Előbbi leszögezte: „mi, 
mai magyar marxista történé-
szek szót emelünk mindenfajta 
nacionalizmus ellen”.14 A nacio-
nalizmust abban az értelemben 
használta, amely „szerint az egyik 
nép a saját boldogulását csak a 
másik nép rovására és sérelmére 
látja megvalósíthatónak”.15 
Ezzel szemben áll a hazafiság, 
s a románok, amit maguknál 
hazafiságnak könyvelnek el, azt 
másoknál nacionalizmusnak.

Korom tovább is ment, szerinte 
a marxizmus–leninizmus „az 
úgynevezett »történelmi jogokat« 
egyértelműen elveti. Ezen 
az alapon, vagyis a vélt vagy 
valóságos történeti múlt jogán 

14 Pach Zsigmond Pál: Miért írunk Erdély-történetet? In Tanulmányok Erdély történetéről. Szakmai konferencia Debrecenben 1987. október 

9–10. Szerk. Rácz István. Debrecen, Csokonai, 1988, [18–22.] 19. 
15 Uo. 21.
16 Korom Mihály: A második bécsi döntéstől a fegyverszünetig. In: Tanulmányok Erdély történetéről… i. m. 1988, [167–180.] 167.
17 Uo. 168.
18 Irinyi Károly: Tudatcsere kellene. In: Tanulmányok Erdély történetéről… i. m. 1988, [23–32.] 24.
19 Uo.

sehol nem szabadna a marxizmus 
leple alatt mai birtoklási állapotot 
vagy igényt, és főleg nem nemze-
tiségi politikát folytatni.”16 Kitért 
arra is, hogy „a marxizmus–leni-
nizmus helyes nemzetiségi poli-
tikájának a valóságos kiteljese-
désére éppen a térségben lenne 
igen nagy szükség”.17

A nagy marxisták mellett a 
társutas pozíciójára ezúttal 
kiszemelt, egyébként jelentős 
munkásságú és nagy tekintélyű 
Irinyi Károly professzor szólalt 
meg. Előadásának már a címe 
is beszédes: Tudatcsere kellene. 
Ebben több fontos dolgot is 
megfogalmazott: „A magyar törté-
nettudomány ’56 után jelentős 
és pozitív szerepet töltött be a 
közgondolkodás irányításában. 

[…] ’56 tanulságaként joggal 
tekintette veszélyesnek a naci-
onalizmust. De ma már tudjuk: 
országaink 1945 utáni történe-
tében az én-személyiséget és a 
nemzet-személyiséget is védel-
mezni kellett, és nem alaptalanul. 
Tudományos és politikai szem-
pontból egyaránt helyes volt 
a hungarocentrikus szemlélet 
meghaladása. Az antinacionalista 
koncepciónak jelentős érdemei 
voltak a magyar történettudo-
mány megújításában. De: talán 
nem voltak teljesen indokolat-
lanok azok a vélemények sem, 
amelyek korántsem naciona-
lista, hanem nemzeti oldalról 
bírálták ezt a koncepciót. […] ’56 
után közömbösséget sugallt a 
nemzeti eszmével szemben ez 
az új szemlélet.”18 Felhívta arra 
is a figyelmet, hogy mindenkinek 
vállalnia kell a tájhoz, a néphez, az 
etnikumhoz, a közösséghez való 
szoros kötődést. Már csak azért 
is, vélte, mert a nemzeti-nem-
zetiségi kérdésben tanúsított 
indifferentizmus akár a naciona-
lizmus forrásává is válhat. Ámde 
ezt megelőzően még leszögezte: 
„Tudja-e a magyar közvélemény, 
hogy a román hadsereg sok-sok 
ezer főt vesztett Magyarország 
felszabadításáért? Önszembesülő 
identitásra van szükség.”19

Legvégül Köpeczi Béla, a 
konferencia tárgyát képező 
háromkötetes mű főszerkesztője 
zárta le az eszmecserét. Az 
akkori oktatásügyi miniszter 
kiemelte: „mindannyiunkat fűtött 
az a vágy, hogy szabaduljunk 
meg a nacionalista történetírás 

A „román hősi emlékmű” felavatása 1958-ban, a debreceni Bocskai téren. 
„Tudja-e a magyar közvélemény, hogy a román hadsereg sok-sok ezer főt 
vesztett Magyarország felszabadításáért? Önszembesülő identitásra van 
szükség.” (Irinyi Károly hozzászólása). Fotó: FORTEPAN / Zsivkov Anita – 
Koós Árpád adományozó, Kocsis András fényképei, 101149-es számú fotó



59

ar
ch

iv
u

m
.r

et
or

k
i.

h
u

/f
ol

yo
ir

at

Műhely

hagyományaitól”.20 Köpeczi há- 
rom dolgot szögezett le: 1. 
„Érdemes és szükséges a tudo-
mányos igazság mellett kiállni.” 
2. A tudományos igazság melletti 
kiállás segít abban, „hogy olyan 
nemzeti tudatunk legyen, 
amely erősíteni tudja ennek az 
országnak a nemzeti kohézi-
óját. Ez a nemzeti tudat talán 
keményebb, kritikusabb kell, 
hogy legyen, mint ahogy azt 
sokan nosztalgikus módon elkép-
zelik.” 3. „A történésznek nagy 
emberi és nemzeti felelőssége 
van.”21

Nos, az kétségtelen, hogy az 
utóbbival teljes mértékben egyet-
érthetünk. De mi a helyzet a 
többivel? Milyen látleletet adott 
ez a konferencia a magyar – ha 
úgy tetszik: magyarországi – 
történetírás állapotáról 1987-ben, 
gyakorlatilag a rendszerváltás, a 
diktatúra bukásának küszöbén?

Ennek a megértéséhez egy 
szociológiai vizsgálatot szeretnék 
az Olvasó figyelmébe ajánlani. 
1983-ban hatszáz „értelmiségit” 
kérdeztek meg a nemzeti iden-
titásukról. A vizsgálatban buda-
pestiek, Budapest környékiek és 
pécsiek szerepeltek. A felmérést 
kérdőíves survey képezte, 
nem-reprezentatív mintavétellel. 
Elsősorban olyanokkal vették 
fel a kérdőíveket, akik vagy 
a tömegkommunikációban 
dolgoztak, vagy tanárok voltak. A 
kontrollcsoportot agrárértelmi-
ségiek képezték. Az eredmények 
feldolgozása és közlése alaposan 
elhúzódott – talán a téma érzé-
kenysége miatt is –, s csak 

20 Köpeczi Béla: A vita tanulságai. In: Tanulmányok Erdély történetéről… i. m. [251–258.] 252.
21 Uo. 256.
22 Csepeli György: „Kettős kötéses” nemzeti identitás. Értelmiségeik nemzeti identitása és attitűdjei. In: A magyar értelmiség a ’80-as 

években. Szerk. Huszár Tibor. Budapest, Kossuth, 1986, 55–89. 
23 Uo. 70.
24 Uo
25 Uo. 86–87.

1986-ban jelent meg a Huszár 
Tibor szerkesztette Magyar 
értelmiség a ’80-as években 
című tanulmánykötetben.22 A 
vizsgálat végül Csepeli György – 
később, a rendszerváltás után a 
Szabad Demokraták Szövetsége 
(SZDSZ) politikusa – szavaival a 
„kettős kötéses magyar nemzeti 
identitás” mintáját mutatta 
ki, azt, hogy a magyarság 
egyszerre pozitívan és negatívan 
kötődik a saját történelméhez, 
amely az identitás legfonto-
sabb építőanyagát jelenti. 
Csepeli néhány megállapítását 
szeretném idézni az eredmé-
nyeket összegző tanulmányából. 
Az előfeltételre vonatkozóan 
leszögezte: „A nemzeti törté-
nelemre vonatkozó közlések 
befogadás-lélektani előfelte-
véseit elsősorban a politikai 
kultúra mikéntje határozza 
meg.”23 Úgy tűnik, hogy a 
kutatástól függetlenül már volt 
egy koncepciója a helyes törté-
nelemszemléletet illetően, s 
ezt becsomagolta egy valóban 
fontos probléma tárgyalásába: 
„A kérdés valójában az, hogy mit 
vár a személy a nemzeti törté-
nelmétől: felmentést, önigazo-
lást, felelősségelhárítást, sikert 
mindenáron vagy szenvedést, 
kétséget, felelősségtudatot, a 
jelen cselekvéseiben mérvadó 
mintát. Egy-egy nemzet történet-
írásának próbája, hogy miként 
képes szembenézni a közönség 
történelemmel szemben táplált 
elvárásaival, s mely alterna-
tíva kielégítését vállalja fel. Ha 
nem hárulnak a történetírásra 
fölös ideológiai funkciók, s a 
jelen feszültségeit orvosolni 

képtelen hatalomgyakorlók 
nem várják el a történettudo-
mánytól, hogy muníciót szál-
lítsanak a társadalom múlt-
bamenekítése végett, akkor 
nőnek a második alternatíva 
választásának esélyei.”24 
Csepeli szerint „összeállítható 
azoknak a köztudati elemeknek 
a listája, amelyek egységes 
rendbe kapaszkodva egy 
negatív, önmagával elégedetlen, 
»mazochista« magyar identitás 
meglétéről árulkodnak. Ám ezzel 
szemben létezik egy másik, a 
romantika kelléktárából örökölt, 
pozitivitásra hangolt, apologikus 
nemzetkép is, ahol a negatív 
elemek mint a magyarságtól 
függetlenül ható objektív, illetve 
pusztán pszichológiai jellegű 
szubjektív tényezők jelent-
keznek. Úgy gondolom, hogy 
e változatok minden nemzet 
önmagára vonatkozó képeiben 
előfordulnak, s megvitatásra csak 
az szorul, hogy mikor s milyen 
feltételek közepette jut egyik 
vagy másik túlsúlyra a társa-
dalmi kommunikációban, s ölti 
magára a karakter, a mentalitás 
uniformisát. A kérdés csak az, 
hogy mit kezdünk az egymásnak 
ellentmondó történelmi-nem-
zeti információs irányok keltette 
feszültséggel.”25 A szerző úgy 
látja, ha egy társadalom tagjai 
egyéni sikereiket és kudarca-
ikat átélhetik, kompetenciáikat 
kiélhetik, akkor nem fogják azt 
kivetíteni a nemzetre, vagyis 
lényegében feloldódik a kollektív 
sors. A nemzet Csepeli számára 
ugyanis nem „nyelvileg teremtett 
világ” és nem is közös sors, 
hanem mindössze szociológiai, 
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kerete.

Meg kívánom jegyezni, hogy a 
szóban forgó kutatás lebonyo-
lítása után öt, és a publikálás 
után egy évvel írt tanulmá-
nyában Csepeli így fogal-
mazott: „a negatív értékelés 
prédájává lett maga a nemzeti 
kategória is, hiszen a dogma-
tikus marxizmus által lengetett 
»osztályharcos-hazafias« lo- 
bogó nem feledtethette a 
sötét vádat: Magyarország 
mint a nemzetiszocialista 
Németország »utolsó csatlósa«, 
a magyar nép feje felett ott 
feketéllett a »fasiszta nép« 
szörnyű, az igazságot féligaz-
sággá torzító, ilyen megfo-
galmazásban tisztázhatatlan 
bélyege.”26 Ebben a kérdésben, 
különösen is, ami a magyarok 
és szomszéd népek történe-
lemszemlétének viszonyrend-
szerét illeti, mindössze Cseres 
Tibor Vérbosszú Bácskában című 
könyvéből szeretnék idézni: 
„kezdettől fogva azt reméltem, 
hogy az énáltalam szégyen-
kezve megírandó, megírt három 
kegyetlen nap [t. i. a Hideg napok 
– M. Á.] felmutatása után akad 
lelkiismeretes szerb író is, aki 
az 1944-es bácskai 45 nap véres 
bűneit műalkotásban megbánja 
népe nevében. Erre a bűnval-
lomásra azonban évtizedeken 
át hiába vártam, vártunk.”27 Ez 
a helyzet – sajnos – azóta sem 
változott. Vagyis az önkritizáló 
versenybe, a dekonstruktivista 
történetírásba, eleddig rajtunk 
kívül más jelentkező nem akadt. 

26 Csepeli György: Negatív identitás Magyarországon. Társadalomkutatás, 1988/4, [27–38.] 32.
27 Cseres Tibor: Vérbosszú  Bácskában. Budapest, Magvető, 1991, 64.
28 Csepeli idézett tanulmányában rámutatott egy fontos különbségre, ami el szokott sikkadni: „A történelem tudományos feldolgozása 

és megismerése ugyanis lényegileg összeegyeztethetetlen a jelenben élő ember társadalomra és történelemre vonatkozó tudásának 

törvényeivel. […] Amikor egy nemzet tagja saját nemzete történelmével szembesül, nem kérhető számon tőle a tudományos 

megismerés módszere.” (Csepeli i. m. 1986, 69.) Vajon nem létezhet-e mégis közelítés? Vajon a „kettős kötéses” identitásból fakadó 

feszültséget, a múltunkhoz való kétarcú viszonyunkat nem ez az abszolúttá váló „akadémiai” és a „köznapi” tudás szétválása okozza?
29 MNL (Magyar Nemzeti Levéltár) OL (Országos Levéltár), 288. f. 5. cs. 324. ő.e., 15-b

Vessük mindezt össze a kádári 
antinacionalizmussal, az 
„objektív” és „elfogulatlan”, 
valójában az önostorozást felma-
gasztaló hivatalos történetírással! 
Így kirajzolódik előttünk a kép, 
amely a kádári világ történetírását 
jellemzi, amely komoly szerepet 
töltött be a magyar identitás és a 
nemzeti imázs alakításában.

Ezután mindössze néhány 
kérdést szeretnék feltenni. 
Vajon a „nacionalizmus” elleni 
harcról gondolkozva ma felme-
rül-e, hogy a fürdővízzel a 
gyerek kiöntése is megvaló-
sult ennek keretében? Vajon 
az úgynevezett „tudományos 
igazság” és a „magyar igazság” 
közeledett-e egymáshoz az 
elmúlt három évtizedben?28 És 
leginkább, vajon hol tartunk 
annak a megértésében, hogy a 
tudományos igénnyel felépült 
„antinacionalista paradigma” 
alapja nem az objektív tudomány, 
nem a nagybetűs történelmi 
igazság, még csak nem is a 
történészek igazságkeresése 
volt, hanem egyszerűen a csat-
lósállam politikai keretrend-
szeréből adódó feladat-cél 
összefüggés? Egy olyan keret-
rendszer, amelynek a vezetője – 
vagyis Kádár – több alkalommal 
nyíltan kimondta, hogy ismeri a 
problémát, de nem törődik vele. 
És azért nem, mert ahogyan 
1964-ben a PB-ben elvtársai 
körében megjegyezte: a trianoni 
béke igazságtalanságain majd 
a kommunizmus fog segíteni.29 
Ma már tudjuk: nem segített, 
mert a „lenini nemzetiségi 

normák” éppúgy nem érde-
keltek senkit, mint manapság az 
„európai értékek”.


