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Feitl István 

 

Nyitott vagy zárt társadalom  
Fordulatok a 20. század első felében 

 
 
Nincs olyan helyzet a modern 19-20. századi nemzeti államok és társadalmak tör-

ténetében, ahol az érintkezés különböző formáinak, az egymásra hatásnak, a kölcsönös 
egymásra figyelésnek, avagy az egymástól való elzárkózásnak, a nemzeti, faji sztereotí-
piáknak, előítéleteknek ne lenne kitüntetett szerepe. A globalizáció előrehaladásával 
annak hatása és ellenhatása szinte folyamatosan jelen van az államok, sőt a nemzetkö-
zi kapcsolatok történetében. 

A 21. század második évtizedében ez még aktuálisabb kérdés. Gyakran találkozunk 
a teljes vagy részleges és mesterséges elzárkózással, vagy az egyirányú és egyoldalú 
orientációk virulenciájával. A globális erőkkel kapcsolatos félelmek a válság megjelené-
sével és kiteljesedésével egyre általánosabbá válnak. Az ezzel való manipuláció még a 
plurális társadalmak különböző szereplői között is természetes, mind a politika dimen-
zióiban, mind a kultúrában. A középkori univerzalizmus lehanyatlása után a nemzeti 
világ és térszemléletek európai megrögzülését követően a 19-20. század új technikai 
univerzalizmusa olyan bizonytalanságok tömegét zúdította a társadalmakra, amelyek a 
20. század második felében és manapság a globalizáció, hol tény-, hol szitokszavával 
foglalható össze. Ezzel szemben a nemzeti politikai és kulturális terek folyamatos véde-
kezését, záródását, az eszmevilág beszűkítését tapasztalhatjuk, ahogy Bibó István a 
szűkebb térségünkre mondta: „A legtöbb közép- és kelet-európai nép nemzeti eszmevi-
lága a sorozatos történelmi katasztrófák és zsákutcák hatására mindjobban összeszű-
kült, és súlyos közösségi hisztériákba bonyolódott.” A társadalomlélektani neurózis tü-
netei nap-nap után tapasztalhatók ma is Magyarországon. Ahogy az újabb pszichológiai 
kutatások kimutatták, van összefüggés a neurózis és a térérzékelés zavarai, pontosab-
ban annak beszűkülése között. Ez a neurózis az identitásvesztés, identitásvágy, identi-
táskeresés és annak kudarca körül kering és olyan markáns társadalomlélektani tüne-
tekben mutatkozik meg, mint a nemzeti öncélúság újabb jelentkezése és térhódítása, 
ami a nemzeti külsőségek, indulatok, hangulatok virulenciájában és agresszív politikai 
artikulációiban manifesztálódik. Ez a nacionalista neurózis minimum érdektelenséget, 
de gyakran ellenszenvet mutat a más nemzetek, különösen a környező országok és bi-
zonyos etnikumok kultúrája iránt, illetve ellenséges érzelmeket táplál mindazokkal 
szemben, akik az európai kultúra tágassága és a belső tolerancia iránt fogékonynak 
mutatkoznak. Mi több, tévesen úgy hiszik, hogy ez a beállítottság őket veszélyezteti, 
sőt elnyomja. A másik oldalon ott állnak a disszimilációs tendenciák, vagyis azok a két-
ségbeesett identitáskeresések, amelyek a kirekesztéssel szemben egyre gyakrabban 
önmegtagadással, és elkülönüléssel válaszolnak.1 

                                         
1 TILLMANN J. A.: A madarak énekétől a nemzeti tapétáig. A kelet-európai identitásprobléma és le-
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Társadalomtörténeti dimenzió 
 
Ha most történeti dimenzióban szemléljük a problémát, és a maga teljességé-

ben akarjuk megragadni, két aspektust kell figyelmünk elé terelni. Az első a kérdés 
társadalomtörténeti vetülete. A nyitottságot - zártságot nem lehet pusztán nyelvi 
realitások kontextusában felfogni. Itt kemény léttényeket is figyelembe kell venni. 
Ezek a mozgáshoz, vagyis az emberek, áruk, szellemi termékek, információk áram-
lásának feltételeihez, avagy a szó szoros értelmében ezek fizikai elősegítéséhez, 
illetve akadályoztatásához, a tér és az idő dimenzióinak átalakulásához kapcsolódó 
problémák. Egy pillanatra a 19. századhoz kell visszaugranunk, amikor a távíró, a 
gőzhajó és a vasút elterjedésével megváltoztak a társadalmi mozgás feltételei, a 
sebesség, a gyorsulás módosulást eredményezett a társadalmi tér és idő érzékelé-
sében: a tér mintegy összezsugorodott. Egyesek a távolságok megsemmisüléséről, 
egyfajta új földrajz kialakulásáról írtak. A helyváltoztatás ideje is rövidült, ez más 
ritmust jelentett az emberek életében, minden közelebb került egymáshoz, a ha-
gyományos elválasztó tér-idő dimenziók egyre inkább megsemmisültek. Elérhetet-
len, ismeretlen terrénumok kerültek mind többek látószögébe, másrészt az utazási 
térrel a korábban közelről észlelt részletek – a köztes tér – eltűnt és megjelent egy-
fajta panorámalátás, vagyis gyökeres változás történt a szociokulturális tér- és idő-
felfogásban. Rásegített erre a hírközlés forradalma. A felfedező mellett bővülő 
körben jelent meg a távoli világokba látogató turista és az őt utaztató iroda. 

A mozgásban az információ, a tárgyak, az áru és az ember, a munkaerő elveszíti 
eredeti helyét – itt és most létét, – vagy legalábbis egyre lényegtelenebbé válik. 
Walter Benjamin szerint a sokszorosítással a műalkotás is elveszti tér- és időbeli 
egyediségét. A 20. század elején a szaporodó fordítások terjedésével ez eleinte az 
írott kultúrára van hatással, később a fotó, majd a film, majd a képzőművészet ke-
rül be a határok nélküli világba. 

Ezek eredményeként Európában, és Észak-Amerikában megváltozott a városok ké-
pe, felgyorsult az urbanizáció, megjelentek az elővárosok, az agglomerációs övezetek, 
növekedett a városi forgalom, jelentős hellyé vált például a pályaudvar, állandó jelen-
lévő lett az idegen, új formákat öltött a tömegfogyasztás, amelynek temploma az áru-
ház, ahol a választék a világ minden tájáról rekrutálódhat. Ennek a totalizációja a világ-
kiállítás, amely 19. század végén elérte Magyarországot is, és amely kaput nyitott az 
emberiség egészére nemcsak az olvasni tudó tömegek számára.2 Ebben már jelentős 

                                                                                               
hetséges kezelése. Népszabadság, 2008. augusztus 9. GYÖRGY Péter: Reménytelen értelem és levegő 
érzelem. A Kertész Ákos-vitához. Magyar Narancs, 2011. október 10. KERTÉSZ Imre: Mentés másként. 
Feljegyzések 2001–2003. Magvető Kiadó, Budapest. 2011. „2001. március 19. De mit szimbolizál a „zsi-
dó”? Nyilvánvalóan a „tágasat”, a világot, az ellenpólust, a kritikát. De igazság szerint a „zsidó” is ön-
maga szimbóluma. Legalábbis az európai zsidó. Az európai zsidó maradvány, nem afféle anakronizmus, 
mint az ortodox, amely még mindig valamiféle állapot: nem, az európai zsidó csakugyan a mások által 
meghatározott emberfajta, rákényszerített zsidó-állapotához semmiféle bensőséges viszonyt nem tud 
többé kialakítani...” 

2 „Az 1867-es világkiállításhoz címzett üdvözletében Victor Hugo egyenesen azt sürgette, hogy 
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változás érzékelhető a vizuális világmegismerés kiterjedésében, amely aztán a fotó, ké-
sőbb a film révén tovább gyorsult. A távíró, később a telefon, vagyis a hírek továbbítá-
sának pillanatszerűvé válása és a tömegsajtón, később a rádión keresztüli terjedése 
ugyancsak rendkívüli hatást vált ki az emberiség mind nagyobb része perspektíva-
érzékelésének tágulásában. 

Mindennek a tömegtársadalom alakulása szempontjából két figyelemre méltó 
hatása van. Egyrészt a piac nemzetközi méretűvé válása egyre több cég számára.

3
 

A világpiac egyben tömegtermelést és termékek szóródását jelentette egyre több 
országban. A másik hatás, amivel részletesebben foglalkoznék, a migráció felgyor-
sulása és tömegessé válása. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi eliten túl is terjed egy 
szélesebb, a lokalitást meghaladó, sőt földrészeket is átívelő tájékozódási, tájéko-
zottsági képesség, ami a munkaerő szabad mozgását lehetővé tevő európai, illetve 
földrészközi világpiac megjelenésének és kiterjedésének előfeltétele volt. Az Oszt-
rák-Magyar Monarchiában, ezen belül Magyarországon is felgyorsult az urbanizá-
ció, és tömegessé vált a be- és kivándorlás. Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy 
az „újkori népvándorlás”4 hátterében Magyarországon is a tömegkultúrában vég-
bemenő változás, a látókör, a nyitottság szélesedése állt. Ekkor terjedt el a bulvár-
hír a nagyvilágról, a ponyvairodalom, például a detektívregény és a cowboyregény, 
megjelentek, illetve a fővárosban a bécsi mintájú, mondhatni nemzetközi tömeg-
szórakoztató ipar a maga „világcsodáival”, például az indiánokkal. A két világhábo-
rú közötti időszak zártsága ezt a folyamatot nem tudta megállítani: a populáris kul-
túra csatornái bővültek, honosodtak, színesedtek, új minták jelentek meg, mint 
például az „amerikai nő”, a „sztár”, és különösen a képes, magazin típusú sajtó, a 
rádió és a film terjedésével igen jelentős változáson ment keresztül.5 

                                                                                               
Franciaország mint nemzet oszlassa fel önmagát, hogy lehetővé váljon egyesülése az emberiséggel.”  
SCHIVELBUSCH, Wolfgang: A vasúti utazás története. Tér és az idő iparosodása a 19. században. Napvi-
lág Kiadó, Budapest, 2008. 212-213. 

3 Gazdaságtörténeti értelemben a globalizáció kétségtelenül a gyarmatosítással kapcsolódik össze. 
Wayne Ellwood ezt „régi globalizációnak” nevezi. ELLWOOD, Wayne: A globalizáció. HVG Kiadó Rt. Bu-
dapest, 2003. Farkas Péter is a 19. század elejétől, a kapitalista viszonyok világméretű kiteljesedésétől 
indítja a globalizáció korszakát. FARKAS Péter: Röviden a globalizáció fogalmáról. IN: CSÁKI György - 
FARKAS Péter (szerk.): A globalizáció és hatásai, Európai válaszok. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. Má-
sok, például Jan Aart Scholte a „kezdeti globalizációt” a 19. század derekától indítják. SCHOLTE, Jan 
Aart: Globalization. A Critical Introduction. Palgrave, New York, 2000.  

4 A belső vándorlás a dualizmus korszakára az egész magyarországi lakosság 30%-át érintette. A ki-
vándorlás méretét Hanák Péter 1899 és 1913 között 2-2,4 millió főben adta meg, amelynek nagy több-
sége (86%-a) az Egyesült Államok felé vette útját és közülük kb. félmillióan tértek vissza. A bevándorlást 
300-400 ezer főre becsülte. HANÁK Péter (főszerk.) – MUCSI Ferenc (szerk.): Magyarország története 
1890-1918. Akadémia Kiadó, Budapest, 1978. 412.  

5 A kiegyezés hozzávetőlegesen 200, addig 1913-ban 2000 napilap és szaklap jelent meg, ami annyit 
jelentett, hogy a lakosság jóval szélesebb tömegei értesültek a legfrissebb hírekről, ami a közvélemény 
átalakulását eredményezte.  

SIPOS Balázs: A Nyugat reprezentációja Magyarországon a tömegmédiában a 20. század első felé-
ben című kutatásában az amerikanizálódást igyekszik elemezni elsősorban a két világháború között. 
Olyan kérdéseket vizsgál, mint, hogy a globalizáció „előkészítéseként” 19. század végétől 1943-ig a világ 
(Európa) amerikanizálódásának két hulláma. A századelőtől folyamatosan jelentek meg olyan köny-
vek/szövegek, amelyek a 20. századot Amerika évszázadaként írták le, és olyanok, amelyek a világ „ösz-
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A folyamatosság ellenére az első világháború nem jelentéktelen törést jelent eb-
ben a trendben. A háborús és tömeges fronttapasztalatok milliók világlátását, él-
ményanyagát befolyásolták nemcsak egy emberöltőnyi időre. Ennek vizsgálata ma 
már gőzerővel folyik, de véleményem szerint nem fordítottunk arra kellő figyelmet, 
hogy a két világháború emlékezete egymásra rétegződik, Magyarországon ráadásul 
ez kapcsolódik a kettős Trianon-traumához. Ami az első világháború lelki hatását ille-
ti, a fontra került tömegek, de a lakosság egyes csoportjai is először szembesültek 
tömegesen a hétköznapivá váló gyilkolás és mészárlás és minden ezzel járó emberte-
lenség tapasztalatával. Európa nemzetei a minden korábbinál intenzívebb és min-
denkit elérni szándékozó politikai tömegpropagandában először vetkeznek ki emberi 
mivoltukból és válnak egymással szemben lemészárolandó gonosz állatokká. A gyűlö-
let és a faji gondolat a tömegek mindennapi természetes szellemi táplálékává válik, 
hogy aztán ezeket az emlékeket, – részben, mint traumát – a béke évtizedeire is ma-
gukkal vigyék és fogékonnyá váljanak az újabb és újabb uszító eszmék, és a bosszú-
vágy befogadására.6 A fogság, a személyes megismerkedés, a mészárlástól való csö-
mör, a mindennapi halálélménytől való rettegés ugyan ellentétes tapasztalati anya-
got is hordozott, de ez mit sem számított ott, ahol a faji alapvetés a háború után is 
virulensen jelen volt, mint Németországban, vagy Magyarországon. A II. világháború 
súlyosabb sérüléseket okozott, mint az első világháború. Így Magyarországon kettős 
trauma feldolgozásának kellett volna megtörténnie, ezt azonban a hidegháború évti-
zedei jórészt megakadályozták. A hidegháború vezet át a trauma kezdődő feldolgo-
zásától, azaz egy új szembenézéstől a zártság különböző lelki, szellemi és fizikai fo-
lyamatai, a feldolgozás felemássága, vagyis a jelen felé. 

A II. világháború utáni évtizedeknek ezt a jelenségét több metafórával és társada-
lomlélektani jelenséggel lehet érzékeltetni. Bezártság, idegenség, otthontalanság, 
számkivetettség, egyedüllét miatti szorongás, stb. A legegyszerűbb talán a határ meta-
fora, annál inkább, mert eredendően, az első világháború körüli időket illetően, ez a 
jelenség a szó szerinti, nem metaforikus történettel indul és folytatódik. 

Az általános és minden országra kiterjedő útlevél kötelezettség, a külföldiek számá-
ra az ország egész területére érvényes útlevélkényszer, a hadműveleti területekre vo-
natkozó rendkívüli szabályok és a szigorítások érvényben maradása is mind-mind az 

                                                                                               
szezsugorodásáról” (is) szóltak (például HALASY-NAGY József, 1923-as: A mai filozófia fő irányai című 
monográfiájában ezt írta: „A mi világunkban egy porszem elmozdulása az egész világegyetem megvál-
tozásával jár, éppen azért, mert minden mindennel összefügg”). 1930-ban Babits Mihály azt írta: divat-
ba jött Magyarországon az amerikai életmód. Ezt figyelembe véve Sipos Balázs foglalkozik azzal, hogy 
maga az Európa-kép is „amerikanizálódott”. De felveti azt is, hogy fel kell térképezni, hogy a tömegkul-
túra Nyugat-képe mennyiben jelentett valamiféle modernizációs ideológiát. Mindezek értelmezésére 
olyan esettanulmány van születőben, amely az „Amerika = szabadság és haladás” kép ábrázolásának 
alakulásával foglalkozik. Ennek egyik ismert darabja Sipos Balázs szerint BÖLÖNI FARKAS Sándor: Utazás 
Észak-Amerikában című munkája, pontosabban 1943-as kiadása, amelyhez Remenyik Zsigmond írt elő-
szót: ebben a szintén Amerikát járt író leírta, hogy mi változott az útleírás születése óta. Nevezetesen, 
hogy ekkor már az amerikai film, színház és „a salak amerikai irodalom” révén ismerték az USA-t, és 
ezért Amerikára már nem a szabadság, hanem mint a „felhőkarcolók hazájára” tekintettek. 

6 GYÁNI Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat, mint emlékezet és történelem. Nyitott Könyv-
műhely, Budapest, 2010. 299. 
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első világháború fejleménye. Trianon után a kisantant államok nemcsak a kishatár for-
galmat igyekeztek akadályozni, de általában a beutazást is (vízumháború). Különösen a 
Szovjetunió felé volt zárt az ország, oda csak belügyminisztériumi engedéllyel lehetett 
belépni. 1939 szeptemberétől bevezették a teljes vízumkényszert.7  

A II. világháború még súlyosabb és mélyebb társadalomtörténeti élmény- és 
emlékanyagot hordoz. Itt már a tartós és egyre erősödő rendkívüli állapot, majd a 
közvetlen és kézzelfogható háborús állapot társadalomlélektani elemzését kell el-
végezni, illetve ennek azonnali ellenhatását az 1945 elejétől megragadható sza-
badság vágynak az élményét. Számtalan azoknak a szépirodalmi alkotásoknak a 
száma, ahol az ostrom, a háborús állapot összekapcsolódik a háború befejeztével 
történő fellélegzéssel, a béke iránti szomjúhozással, egy új világállapot reményével 
és illúziók megerősödésével. Jól illusztrálja ezt Örkény István, a háborús élmények-
től élete végéig megszabadulni képtelen író egyik novellája alakjainak párbeszéde.8 

1944 és 1945 azonban nemcsak a szorongás, a rettegés, a beszorítottság trau-
máját, hanem a tömeges, gyors és olykor halálos migráció drámáját is magával 
hozza: hadifoglyok, németek kitelepítése és részleges visszaszivárgása, a magyarok 
menekülései a front elől nyugat felé, illetve a trianoni határok közé, továbbá kite-
lepítésük Szlovákiából. Nem feledkezhetünk meg a Holokauszt sokszázezres töme-
géről, a megmenekülő töredék visszatéréséről, aztán kivándorlásáról Izraelbe. 
Mert ez a migráció, nem emberek ugyan kényszerűségből, de mégis személyes el-
határozáson alapuló vállalása, hanem kegyetlen külső erőszak: menekülés a biztos, 
vagy fenyegető halál elől, vagy vagonokba hurcolás idegenbe, haláltáborokba, vagy 
a „málenykij robot” emberrabló kényszermunkájába. Kényszermigráció. 

A korszak elején a háború alóli felszabadulás pillanatában még nem érzékelhető a 
határ problémája, mindenki természetesnek veszi, a mozgáslehetőségek korlátozását, 
vagyis a háborús viszonyok ideiglenes folytatását, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
belépését a szabályozásba. A tömeges kijózanodás azonban gyorsan megkezdődik.  

A zártság megélésének társadalomtörténeti elemzése az 1948-at követő idő-
szakban szoros kapcsolatot mutat a politikatörténetivel, hiszen fizikai és szellemi 

                                         
7 Dr. BENCSIK Péter: A magyar úti okmányok története 1867–1945. Tipico Design Kft., Budapest, 

2003. 
8 ÖRKÉNY István: Jeruzsálem hercegnője. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1968. 319–320.: 
–  „Furcsa lány maga – tűnődött a hadnagy. – Szeretne utazni? 
– Nagyon. 
– Hova? 
– Hová is? Mindenhová. 
– Sóhajtott egy könnyűt, majdnemhogy vidámat. 
– Most úgyis vége lesz a háborúnak, és akkor nyílik az egész világ. Örökké lehet utazni, mert 

úgysem lehet többé háború. 
– Miért ne lehetne háború? – kérdezte a hadnagy. 
– Mert a háborúk a határok miatt vannak, és ezentúl nem lesznek határok sehol. És ha nincs 

határ nem lehet háború. 
– Azt hiszi? – kérdezte révedezve a hadnagy. 
– Miért? Maga nem hiszi? – nézett rá kikerekedő szemmel a lány. 
–     De elhiszem – mondta egy kis gondolkozás után a hadnagy…”  
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mozgás és térkorlátozás alanya kizárólagosan a politikai hatalom volt. A korábbi 
állapothoz képest az 1956-ig tartó időszakot a korlátozottság a beszűkülés és be-
szűkítés jellemezte, joggal lehet ezeket az éveket bezárt ország néven összefoglal-
ni. A határ fizikailag kiteljesedő valósága ekkor válik kormetaforává. 

Alig kétséges, hogy a bezártságnak lélektani, kognitív és politikai ellenhatásai 
érzékelhetők az 1956-os forradalom szabadulás vágyában, a lázadó lelkialkat kiala-
kulásában, a Nyugat iránti vágyak sodró jelentkezésében, majd a menekülés töme-
gességében. Ezek a vágyak azonban hosszabb távon ható társadalomlélektani té-
nyezők kialakulására is felhívhatják figyelmünket. 

Különös, hogy a korszak elején a hatalom a szabadság illúzióira épít. Említhet-
nénk az MDP programnyilatkozatát, amely a korábbiaknál nyitottabb ország, a Tri-
anon görcsök oldásának ígéretét fogalmazta meg. És ennek emblematikus példája-
ként szerveződött 1949-ben Budapesten a Világifjúsági Találkozó, amely egy újfajta 
nemzetköziséget volt hivatva reprezentálni. Ehhez képest rövidesen nemcsak a ha-
táron túli világgal való, hanem az országon belüli érintkezés drámai beszűkülése, 
helyenként lehetetlenné válása következett be minden irányban. 

A vasfüggöny a szovjet tömb országai felé is legördült, különösen a Jugoszláviával 
1948-ban bekövetkező szakítás után. Majdhogynem háborús körülmények épültek ki 
az osztrák és a jugoszláv határ irányába. A fizikai zártság kézzel fogható valósága volt a 
határok kiépítése, a szögesdrót, aknazár, a határőrség megerősítése, és a határállo-
mások kegyetlen szigora. Durván korlátozták a Jugoszláviával való konfliktus idején a 
tranzitforgalmat, amely csak szigorúan megszabott útvonalon bonyolódhatott. 

Ehhez kapcsolódott a kiutazás, beutazás, külföldiekkel való érintkezés szabályo-
zása, a postai forgalom ellenőrzése, korlátozása. A szellemi érintkezés körében 
drámaian csökkent a külföldi sajtótermékek és rádióadásokhoz való hozzájutás le-
hetősége, illetve a külföld felőli bármilyen hírek csatornáinak keretek közé szorítá-
sa (Szabad Nép félórák, szemináriumok, vagyis az információk emberekre való 
kényszerítésének módozatai), a sajtó és rádió külföld-képének egyoldalúságai. Ide 
kapcsolódott a különböző transzmissziós tömegszervezetek rendezvénydömpingjei 
tömegakciói, versenymozgalmai (pl. Korea).9 Az Országos Béketanács sajátos, ki-
tüntetett szerepet töltött be a papság, az egyházak irányába, így az egyházak kül-
politikája e szervezettel összefüggésben válhat egyáltalán értelmezhetővé. Az egy-
házak nemzetközi kapcsolatai persze szigorúan ellenőrzött keretek közé kerültek. 

Szólnunk kell arról is, milyen embertelen jogi környezet és intézményrendszer fog-
lalkozott a külkapcsolatokkal (Kormányzat, ÁVH, rendőrség stb.). Speciális téma az Izra-
elbe (illetve általában) a kivándorlás államvédelmi kérdéssé degradálása (továbbá a 
svábok, vagy a svédországi magyar vendégmunkások ügye). A disszidálás és a hazaté-
rés lehetőségének drákói szabályai, az itthon maradt hozzátartozók súlyos meghurco-
lása csak 1953 után enyhült. Az intézményrendszerhez tartozik, hogy Magyarország 
nemzetközi szervezetekből lépett ki, ellenben a kommunista orientációjúakba belé-
pett. Szomorú példaként az UNESCO-ból való kilépést említhetjük 1952 végén. Mini-

                                         
9 A DISZ, az SZMT, a népfront, a SZOT, a nőszövetség és kiemelten a békemozgalom. 
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málisra szorult vissza a külföldi tudósítók száma, csökkent a gazdasági és politikai kül-
képviseleteké is. Korlátozták a külföldi diplomaták mozgási szabadságát. 

Az idegenforgalom minimálisra csökkent és csoportosan szervezetté, ellenőr-
zötté vált, de 1953 után már némi enyhülés észlelhető. Ehhez illeszkedett a nem-
zetközi vendéglátás háborús helyreállításának késése, színvonalának zuhanása. Az 
idegenforgalom egyik speciális formája a párt-, az állami és a társadalmi szerveze-
tek nemzetközi üdülési rendszere és ennek szabályozása lett. Megszülettek az el-
különített üdülők, s a meghívásoknál politikai válogatás történt. A vendégeket el-
szigetelték a társadalomtól. 

A gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok egyoldalú orientációt mutattak különö-
sen nyugat felé, a szocialista tábor s a harmadik világ javára. A bezárkózásnak lát-
ványos megjelenése volt a Budapesti Nemzetközi Vásár megrendezésének korláto-
zása. Amikor aztán újra lehetőség nyílt szervezésére ez óriási tömegek külföld-
igényét enyhítette. 

A sajtó és rádió a külvilágról sajátos képet mutatott. Az internacionalizmus, a 
Szovjetunió iránti hűség, a Sztálin kultusz, az imperializmus szakadatlan elítélése, a 
békeharc, az atomháborútól való félelem fenntartása egyszerre mozgósító, önbiza-
lomtól duzzadó és nyomasztó atmoszférát teremtett. A külvilág felé Magyarország 
igyekezett kedvező arcot mutatni a hivatalos csatornákon keresztül, amelyben a 
sportnak, a sportolóknak, mint „diplomatáknak” speciális szerepe volt. 

A szellemi tájékozódásnak különösen az értelmiségi rétegekben volt jelentősé-
ge, itt a kapcsolatépítés, a tájékozódás személyes formái a minimálisra redukálód-
tak. A szaktudás áramlás egyoldalúságai a szovjet-centrikusságban jutottak kifeje-
zésre. (Az ide utazó ösztöndíjasok száma 1951-ről 1954-re 500-ról 1500-ra emel-
kedett.) Kontraproduktív volt a Magyar-Szovjet Társaság tevékenységének túlten-
gése, a szovjet propaganda áradása. Az értelmiségi szervezetek és elsősorban a 
művész értelmiség nemzetközi kapcsolataiban a politikai reprezentáció a sporthoz 
hasonló szerepet játszott, ennek ellenére rendkívül szabályozott, ellenőrzött és bü-
rokratizált volt, kulturális egyezmények közé volt szorítva. Ugyanakkor a média 
más képet festett erről, a politikai reprezentáció olykor látványos eseményekkel 
igyekezett nemzeti nagyságunkat demonstrálni. Ilyen volt Bartók Béla születése 75. 
évfordulójának eseménysorozata 1956-ban. 

A másik nagy témakör az országon belüli fizikai térhasználat korlátozása. Ami 
ezt illeti, a nem specifikus jelenségekre – a börtön és munkatáborvilág növekedé-
se, lakáshiányból adódó helyhez kötöttség, közlekedési infrastruktúra fejletlensé-
ge, stb. – feltétlen megemlítendő ugyanúgy, mint a kitelepítettség, a kitiltottság. 
1949 után sajátos területe volt a belső fizikai mozgástér-korlátozásnak a határsáv-
ok rendszere, illetve ennek oldódása 1956-ban. 1951 után akadályozták a Buda-
pestre és egyes nagyvárosokba való letelepedést. A Rákosi-rendszer militarizmusa 
szaporította a katonai és más jelleggel tiltott körzetek, területek, sőt intézmények 
számát. A belső érintkezés egy speciális formája volt a megszálló szovjet katonák-
kal való kapcsolat, vagy a kétféle személyi igazolvány bevezetése, illetve a vándor-
cigányokkal szembeni – nem túl eredményes, de kellően brutális – fellépés. Miután 



 
 

Feitl István: Nyitott vagy zárt társadalom. Fordulatok a 20. század első felében 

 
148 

a belföldi turizmus magánformái megszűntek és csak hivatalosan szervezett üdülé-
sek léteztek, ezt is a mozgáskorlátozás egy specifikus formájának tekinthetjük.10 
Korlátozták bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségét, pl. kocsmák 
nyitva tartása, telefonhálózat. 

Külön terület a hatalom belső köreinek mozgástere és információs hálórend-
szere. A korlátozás (sőt hisztéria) a Rajk-per után erősödött fel és az éberségi ro-
hamok és szabályozás, illetve ellenőrzési és felelősségre vonási gyakorlat gyökeres 
változást hozott. Gondoljunk csak a titkosítási rendszerekre, beléptetésekre, irat-
kezelési szabályzatokra, házirendekre, az ezek betartását ellenőrző bizottságokra, 
állandó fegyelmezésekre, a K-vonalas és egyéb korlátozott hierarchikus érintkezési 
és tájékoztatási formákra. 

1953 után különféle területeken a korábbi szigor csökkent és ez egészen a vas-
függöny 1956 nyarán történő lebontásig jutott el. Az idegenforgalom figyelemre mél-
tó előrelépést mutatott. A Jugoszláviával való kibékülés egyrészt a kétoldalú kapcso-
latokban, de más területeken is hozott eredményeket. Ezt Rákosi Mátyás visszatéré-
se sem tudta visszafordítani, legfeljebb fékezni. 1956 nyarán aztán olyan folyamatok 
indultak be, amelyek elemi erővel sodorták a magyar társadalmat a nyitás felé. 

 
Eszmetörténeti dimenziók 
 
A globalizáció, mint társadalomtörténeti folyamat, maga volt a modernitás, 

mint az érintkezések, mozgások új rendszerének kialakulása és megépülése. A kul-
túrában végbemenő változásoknak viszont a tartalma a modernitás, illetve annak 
elutasítása. A társadalomtörténeti mozgásoknak a tömegkultúrára gyakorolt hatá-
sáról már szóltunk. Hasonlók tapasztalhatóak a kultúra egészében. Visszautalás-
ként annyit, hogy a 20. század eleji globalizáció információrobbanással, a távközlés 
forradalmával társult. Telefon, távíró, távirati irodák, a nyomtatott világsajtó és a 
fotódokumentáció, később a rádió leginkább a magas kultúrára volt hatással.11 

Ha visszatekintünk az Osztrák-Magyar Monarchiára azt látjuk, hogy a századelő 
vitái már a magyar és az egyetemes kultúra viszonyáról, a látószög és orientáció 
kérdéseiről szólnak. Szegedy-Maszák Mihály a Nyugat folyóiratot tekinti a világiro-
dalmi távlat megjelenésének és érvényre juttatójának.12 Valójában a magyar sze-
cesszióban már létrejön ez a kapcsolat, s nemcsak irodalmi ez a távlat, hanem 
összművészeti, még ha az avantgárd irányába való nyitottság eleinte kívánni valót 
is hagy maga után. A Nyugat folyóirat esetében olyan nyitottság ez, amely nem-
csak európai, de távolabbi földrészek felé is tekintett, és amelyben már a kozmo-
politizmus is megszólalt Ignotus világművészeti felé tekintő gondolataiban. 

                                         
10 Nemcsak a külföldi turisták nem mehettek bármerre, de a hazánkba letelepedett emigránsok 

sem, pl. görögök, jugoszlávok. 
11

 SIPOS Balázs: A világ megismerése. (A hosszú huszadik század első fele: a felkészülés időszaka.) IN: FÖLDES 
György - INOTAI András: A globalizáció kihívása és Magyarország. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. 353-373. 

12 SZEGEDY-MASZÁK Mihály (szerk.): A magyar irodalom történetei. II. kötet. Gondolat Könyvkiadó, 
Budapest, 2007. 704–722. 
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A 20. század eleji nyitottságot a hazai szellemi életben számtalan példa illuszt-
rálja a természet- és társadalomtudományban, az irodalmi életben, nem is beszél-
ve a tágabb szellemi mozgalmakról, mint a Thália, a MIÉNK, a Nyolcak, Ady és köre, 
Bartók és Kodály fellépése, a Huszadik Század, a Vasárnapi Kör, stb.13 Ahol Bécs, 
Párizs, Berlin, Róma természetes tájékozódási pont volt, ahová behatolt a szecesz-
szió után az expresszionizmus és zseniális követőkre talált, ahol teret kaptak a szo-
ciológiai és a filozófia legújabb hajtásai. Ahol tehát megteremtődött az európaival 
együtt lélegző és színvonalú magyar kultúra, és ahol megjelent az epigonizmus 
és/vagy eredetiség kérdése is.14 Ahol mind népszerűbb lesz a globalizáció kapitalis-
ta formájával szemben megfogalmazódó univerzalista és messianisztikus válasz, a 
munkásmozgalom és az egész társadalom egyetemes felszabadításáról szóló taní-
tás. Ahol Freud nemcsak alkotásaival, de valóságosan is jelen van, nemcsak divat, 
mert itt él egyik legjobb tanítványa, Ferenczi Sándor, sőt 1913-ban megalakul a 
pszichoanalízis budapesti helyi csoportja, hogy aztán a dolgok úgy alakuljanak, 
hogy 1918-ban itt tartsák az V. nemzetközi pszichoanalitikus kongresszust. Tudjuk, 
hogy Freud 1918-ban egy ideig azt fontolgatta, hogy Bécs helyett Budapestet teszi 
meg a nemzetközi mozgalmának központjává. Ugyanakkor az Osztrák-Magyar Mo-
narchia keleti feléről még ekkor is az volt a véleménye, hogy: „Szeretnék nagy ro-
konszenvet érezni a magyarok iránt, de ez nem sikerül nekem. Nem tudok mit kez-
deni e tanulatlan nép vadságával és éretlenségével.”15 

Freudnak persze nem volt igaza, sőt bizonyos, hogy az értelmiségi körökben ta-
pasztalható és erősödő látókörbővülés a tömegkultúrában is jelen volt, illetve tár-
sadalmi rétegenként különböző változásokat eredményezett városon és falun, a 
kispolgárságban, a munkásságban, és a meglehetősen differenciált paraszti világ-
ban. Legkevésbé az elszigetelt falvak, tanyák társadalmát érintette meg. 

Ismert, hogy a századelő magyar szellemi és művészeti forradalma egyrészt új 
értelmiségi attitűdök megjelenését hordozta magában (autonomitás), másrészt 
súlyos korproblémákat is megfogalmazott. Szabó Miklós világított rá arra, hogy 
miután ezek a folyamatok óhatatlanul összekapcsolódtak a polgári értelmiség tér-
foglalási igényével a rendi eredetű konzervatív csoportokkal szemben, az utóbbiak 
ellenreakcióként politikai eszközökkel is igyekeztek életben tartani kultúrájuk ural-
kodó helyzetét, és ennek következtében a modernitás, a széles látókör, a kozmo-
politizmus Magyarországon szembe találta magát a hatalom nemzeti konzervatív 
kultúrpolitikai ellenreakcióival.16 

A háború és Trianon itt is változást hozott. A két világháború közötti rendszer 
már születésekor is a tágasság visszavételében fogant. Új megvilágításban került 

                                         
13 A tágasságon belül és kívül is megjelent az orientációs vita, főként a meghatározó országok kultú-

ráját illetően, azaz a francia és német orientációban. Pl. Tisza István a dekadensnek minősített francia 
orientáció ellen lép fel.  

14 SZEGEDY-MASZÁK (2007 II): 873. 
15

 Idézi ERŐS Ferenc: Freud, Ferenczi és a Monarchia világa, Magyar Lettre. 2006. ősz. 4. 
16 „Amíg a polgári oldalon az ízlésváltás forradalmiságba torkollott, vele szemben a dzsentroid „kö-

zéposztály” frontján a kibontakozott újkonzervatív politikai reakció ízlésbeli maradiságot, majd agresz-
szív reakciót vont maga után.” HANÁK (1978): 970. 
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elő az „idegen” és a „saját” szembenállása.17 Részben az európai látókörű intel-
lektuelek emigrációba vonulása, részben a neonacionalizmus államideológiává vá-
lása és agresszív terjesztése erősítette fel ezt a dichotómiát. A belső nyitottság, az 
országon belül létező tolerancia, intolerancia foka a politikában és a kultúrában 
hatással van a külső iránti nyitottság szűkösségére, avagy tágasságára. Kornis Gyu-
la az állam kulturális alapvetésének ideológusa a pedagógiában irredentizmust, az 
internacionalizmus adminisztratív üldözését, az intelligencia eljudaizálásával szem-
ben hungarizálását követelt. Az individuális humanitáseszmény helyére a nemzeti 
céloknak való alávetést tartotta követendőnek. Kornis német mintákra18 hivatko-
zott, folytatva a hatalom első világháborús orientációját és szinte prófétai szavak-
kal a közeljövendőt a militarizmus korának jósolta, amelyet a fegyverkezés feladata 
határoz meg, és amelyben a nevelésének az állami akaratszervezetbe való egysé-
ges illeszkedés lesz a feladata.19 Az etnikai, faji nemzetkarakterológia gondolatának 
uralma sok mindent idegenné tett az európai és világkultúrából. Nemzeti és az 
egyetemes között nehezedett az átjárás.20 Az irredentizmus, antiszemitizmus, mili-
tarizmus, antiindividualizmus, antihumanizmus, antiliberalizmus állami ideológiai 
szintre emelése, az intolerancia szint emelkedése azonban nem párosult a szellemi 
pluralizmus felszámolásával. A szellemi orientáció horizontja, tematikája mégis 
merőben más volt, mint a dualizmus korában, jól érzékelteti ezt az, hogy a realista 
történelmi és társadalmi összehasonlító elemzések helyett a nemzetkarakterológia 
burjánzó televényével találkozunk, amelyben felcsillanó színfolt volt Illyés Gyula 
1939-es Ki a magyar? című írása, amelyben a jövő magyarja „hű marad az emberi-
ség nagy eszményeihez, emberies, értelmes, szociális érzékű, tökéletesedésre ké-
pes, bátran szembenéz a nép – önmaga – bajaival a nemzeti fejlődés akadályaival, 
a szabadságot minden téren meg akarja valósítani.”21  

A távlatvesztés, az irányított orientációk ellenére a kulturális és a csonka politi-
kai pluralizmus révén a kitekintés nem veszett el. A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállí-
tásainak és az ehhez kapcsolódó katalógusoknak a jóvoltából ma már képet kapha-
tunk húszas évek és a harmincas évek eleje Bécsének, Berlinjének vonzerejéről, 
amely nemcsak az emigráció számára jelent ideiglenes otthont, alkotóteret, ide-
genség helyett otthonosságot. Elég csak Márai Sándort ide idézni „az egyetlen 
nagy laboratórium” Berlinről.22  

                                         
17 Szabó Dezső globalizáció-ellenes és antiszemita kirohanását idézi: SIPOS (2001): 366-367. 
18 A német eszmetörténeti átalakulás irányaira és hatására. Ld. ROMSICS Gergely: Történetpolitikai 

gondolkodók. IN: ROMSICS Ignác (szerk.): A magyar jobboldali hagyomány 1900–1948. Osiris Könyvki-
adó, Budapest 2009. 114-118. 

19 KORNIS Gyula: Kultúrpolitikánk irányelvei. MKTNSZ kiadás, 1921. 21-22. és Új Magyar Szemle. 
1921. 3. sz. 307. Tágabb összefüggésben: ZEIDLER Miklós: Revíziós tervek és irredenta kultusz. IN: 
ROMSICS (2009 I): 474-505. 

20 Ld. erre KÁLLAI Ernő: Összegyűjtött írások I. kötet. Argumentum – MTA Művészettörténeti Kuta-
tóintézet kiadása. Budapest, 1999. 

21
 LACZKÓ Miklós: Korszellem és tudomány 1910-1945. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988. 

204-205. 
22 GANTNER B. Eszter: A magyar értelmiség és Berlin kapcsolatai a századelőtől 1933-ig. IN: TÖRÖK 

Dalma (szerk.): Berlin: „Nekünk ma Berlin a Párizsunk”. Magyar írók Berlin élménye 1900–1933. PIM 
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A Nyugat folyóirat, mint mérce a támadások ellenére a két világháború között 
is megmaradt, amikor a nemzetek fölötti görög-latin klasszikus hagyomány mentén 
folyt a magyar és európai kulturális diskurzus arról a kérdésről, hogy miként te-
remthető párbeszéd a magyar és a világirodalom között.23 S ez a konzervatív la-
pokra is hatással volt. Melyek – az egyébként koránt sem idehaza termett – hívó-
szavak? Csak néhányat emelnék ki. Egyrészt az európaiság fundamentumát jelentő 
görög-latin humanizmust, másrészt a népiséget, végül a kelet-nyugat között nyug-
hatatlanul vándorló magyar képét. 

A Vasárnapi Iskola egyik meghatározó egyénisége, a belső emigrációba vonuló 
Fülep Lajos már az 1923-ban megjelent Magyar művészet című könyvében elfor-
dult a bezárkózó etnikai-faji értelmezéstől és a magyar és európai kultúra kapcso-
latát értelmezte. Az „egyetemes” és „nemzeti” a „népi” tradíció által kapcsolódik 
össze és teremt önálló, de az egyetemest is magába foglaló önálló esztétikai érté-
ket.24 Bartóknál ugyanez a szándék jelent meg: a népiségben ott rejtőzik az egye-
temes, a népi kultúrák a maguk eredetiségükben nem különölnek el egymástól, 
hanem inherensen tartalmaznak univerzalitást. Fülep 1934-ben nyíltan szembefor-
dult a nemzeti öncélúsággal, és a magyarság keleti, avagy nyugati mivoltáról szóló 
vitában a nyugat és a – Szekfű Gyula szavaival – neobarokk atmoszférában a mo-
dernitás mellett foglalt állást.25  Egyben kitartott eszménye mellett, amely szerint a 
klasszikus műveltségtől tanul élni, alkotni. Nem szaktudósi minta ez, hanem emel-
kedett, társalkodó-alkotó, aki a „népi” jelentőségét felismeri az egyetemessé 
emelhető művészetben. Ez a humanista vonulat kapott aztán fórumot az Apolló 
folyóiratban, a Szép Szóban, a magyar progresszió más fórumain és találja meg 
magának többek között Thomas Mannt. 

S itt már a háború utáni szereplőkénél vagyunk, de mielőtt néhány aspektusát 
ennek a kérdésnek megvizsgálnánk, épp e nemzedékben érzékelhető, hogy milyen 
törést szenvedett az a dualizmuskori szerves folyamat, amely a munkás- és a pol-
gári kultúra kapcsolatában, egymásra hatásában nyilvánult meg, és amely a tágas, 

                                                                                               
kiadás, Budapest, 2007. 83-89. Ugyanez Béccsel: TÖRÖK Dalma (szerk.): Álmok köntöse. Magyar írók 
Bécs-élménye 1873–1936. PIM kiadás, Budapest, 2011. 

23 SIPOS Lajos: Válaszlehetőségek az irodalmi és társadalmi modernizáció kérdéseire: a Napkelet és 
a Magyar Szemle. IN: FINTA Gábor - HORVÁTH Zsuzsa - SIPOS Lajos - SZÉNÁSI Zoltán (szerk.): A Nyugat 
párbeszédei. A magyar irodalmi modernizáció kérdései. Argumentum, Budapest, 2011. 114-133. 

24 SCHEIN Gábor: A magyar képzőművészet historizációjának két változata az 1920-as évek első fe-
lében, Kalligram. 2011. április. 

25 FÜLEP Lajos: Nemzeti öncélúság, Válasz. 1934. május.: Fülep a külső hatásoknak kritikai adaptálá-
sa mellett volt. Kritikátlan átvételnek tartotta a nemzeti öncélúság eszméje mellett a német eredetű 
fajelméletet és a fajvédelmet, illetve a turanizmust. Elutasította a külsődleges, a nemzet valóságát nem 
ismerő neonacionalizmust, a kiegyezéssel kezdődő korszak nemzeti irányzatainak kizárólagosságra való 
törekvését és a korszerűség-ellenes hagyománydiktátumot, mint ami ugyancsak idegenből átvett for-
mákhoz ragaszkodik. Például a történeti stílusban való építkezés követelményét, amit a neonacionaliz-
mus kultuszminisztere hirdetett. Elutasította az akadémizmus imádatát, ami müncheni piktúrának ne-
vezett. Elutasította a kiegyezés ideáljához alakított Arany és Petőfi kultuszt, a kiegyezés népiségét, ami 
szerinte a népszínműben, az álmagyar népdalban, vagyis a cigányzenében testesült meg, de hamisan 
nemzetinek ítélte a közjogi politizálást, a jelszavas kuruckodást, közigazgatási rendszert, a birtokpoliti-
kát – vagyis az egész uralkodó konszenzust. 
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sokszínű baloldali értelmiség megjelenésében és kialakulásában nyerte el formáját. 
Ez az értelmiség Szabó Ervintől, a polgáriak által is respektált radikális baloldali 
gondolkodótól indult és társutasokat is magába foglalt. Emblematikus alakja min-
denképp Ady Endre volt, emblematikus szervezeti formáját pedig a Galilei Körben 
jelölhetjük meg. A kapcsolat nem jelentett az összeolvadást, de az átjárás különféle 
elemeit feltétlen.26 Ez a szerves fejlődés 1919 után megszakadt jórészt politikai 
okokból, a baloldali, liberális értelmiség legjavának és legjobbjainak említett eltá-
volítása miatt, a korszellem okán, illetve az új nemzedékek csendőri-rendőri-
cenzurális fegyelmezésének jól kiépített és működtetett mechanizmusa miatt. 

Amikor Laczkó Miklós a világháború első évtizede után eszmélő harmadik nem-
zedéket vizsgálta kiváló könyvében27 joggal mutatott rá a fiatalok magatartásában 
a depolitizáltságra, a vátesz szerep elutasítására, a lázadáshiányra, a közélettől va-
ló megcsömörlésre, az értékőrzésben, realizmusban, a kerülőút keresésében je-
lentkező új európai orientációra, amely ilyen módon igyekezett a kényszereket, a 
közelgő háború vaskorát túlélni. Ugyanakkor Szekfű Gyula ezt a nemzedéket a ko-
rábbinál harmonikusabbnak látta, amely nem olyan hungarocentrikus, mint elődei, 
igazi európai és nem turán-szláv kultúrát akar Magyarországon, mélyebb huma-
nizmus és vallásos élet és demokratikus közgondolkodás jellemzi őket. A korszerű-
ség, időszerűség, modernség helyett a klasszicizmus, a szociográfia műfaja helyett 
a tanulmány a regény vált eszményükké. 

Milyen tehát az a humán értelmiségi nemzedék, amely a háború után staféta-
botot ragad? 

Laczkó Miklós ezt az orientációt a világválság okozta baloldali fellendülés tiszavirág 
életűségével, a népi mozgalom viszontagságaival, 1935-ös kompromittálódásával és a 
Márciusi Front történetében megmutatkozó látványos kudarcával magyarázta. Másik 
oldalról viszont hatással volt rájuk a konzervativizmus fellazulása, korszerűsödése, új 
iránti nyitottságának növekedése, Szekfű és mások útja, az újkatolikus és protestáns 
irányzatok antifasiszta szellemben való aktivizálódása, vagyis az idősebb nemzedékek 
legjobbjainak megújulása. A népiek fiatalabb nemzedékénél az átalakulás a szociográfia 
felől a tudományos elemzés irányába haladt európai látókörrel, és oda illeszkedő kö-
zép-európai regionalizmus jelentőségének felismerésével, és egy ilyen hagyomány 
megteremtésének programjával. Mindez összekapcsolódott a harmincas évek közepén 
a magyar tudományos életben tapasztalható – és válságot is jelentő – orientációváltás-
sal, amely a német felől a francia és angolszász irányba mutatott.  

                                         
26 ORMOS Mária: A katedrától a halálsorig. Ágoston Péter 1874-1925. Napvilág Könyvkiadó, 

Budapest, 2011. 
27 LACZKÓ Miklós: Harmadik nemzedék. LACZKÓ (1988): 307-365. A reprezentánsak: Weöres Sándor, Jé-

kely Zoltán, Radnóti Miklós, Zelk Zoltán, Rónay György, Vas István a költők, de ide tartozik a munkás Benjamin 
László is. A prózaírók között Ottlik Géza, Örkény István, Szentkuthy Miklós, Örley István, a szegediek Buday 
Györgytől, Ortutay Gyulától Baróti Dezsőn, Tolnai Gáboron, Hont Ferencen át Erdei Ferencig és Bibó Istvánig. 
Ide tartozik Szabó Zoltán, Kovács Imre, a tudósok közül Mátrai László, Faragó László, Honti János, Vargyas La-
jos, Waldapfel Imre, Dobrovits Aladár, Gouth Kálmán, Istványi Géza, Kosáry Domokos, a pszichológus Harkai-
Schiller Pál, Bóka László, Sőtér István, Gál István, avagy Fejtő Ferenc, Gáspár Zoltán, Schöpflin Gyula, Mérei 
Ferenc, Donáth Ferenc és a debreceniek Zöld Sándortól Újhelyi Szilárdig. 
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Ebben a nemzedékben a példa Bartók Béla volt, aki egyesítette magában azt, 
amiért az új nemzedék lelkesedett: „európaiság és népi magyarság, modernség és 
hagyomány harmóniáját, humanista feddhetetlenséget, de egyúttal előkelő távol-
látást a magyar közélet, általában a közélet zavaros áramlataitól; az áhított mű-
vész eredetiség, a műcentrikus egzaktság és tudományos szigor egységét”. De itt 
van Babits Mihály, Németh László, úgy is, mint az európai tájékozódás fontosságá-
nak hitvallója, Prohászka Lajos az európai színvonalú szellemtudomány, 
kultúrfilozófia képviselője, vagy Kerényi Károly, Hajnal István.28 Más nézőpontból 
Illyés Gyula, Halász Gábor és mások.  

 
A világháború utáni szellemi orientációkhoz 
 
1945-höz érve újra vissza kell térni korábbi megállapításainkhoz, hogy a II. világ-

háború magyar, európai és egyetemes katasztrófa, és trauma volt. Minden korábbi-
nál mélyebben véste bele magát a túlélő emberiség agyába, érzelmeibe és emlékei-
be. Az I. világháborúhoz képest azért, mert a frontterület szinte egész Európát érin-
tette, és nem kímélt sem embert, sem anyagi javakat a lassan mozgó moloch, a 
front. A háborús rombolás minden képzeletet felülmúlt és nem a településeket meg-
kímélve, hanem azok szívében fejtette ki pusztító hatását. A vesztes országokban a 
fegyveres harc megszűnése a háborús állapotot nem számolta fel, a kapitulációs 
szerződés ugyanis a szovjet hadseregre ruházta a mozgás szabadságának meghatáro-
zását. Ez esélyt, vagy éppen annak elodázását jelentette a hadifoglyoknak, internál-
taknak, áttelepítetteknek, menekülteknek, a faji vagy vallási okokból fogvatartottak-
nak, rabságot a háborús bűncselekményekkel vádolható személyeknek. A sajtóki-
adást, behozatalt, kivitelt, a mozi- és színházi előadásokat a SZEB ellenőrzése alá von-
ta. Ugyanez vonatkozott a rádióra, a postára, a távíróra, a telefonra.

29
 

A háborús trauma jelentős szemléleti változást hozott a két világháború közötti 
magyar progresszió látószögében is. 

A súlyos nemzeti katasztrófa, a kiszolgáltatottság rettenetéből való kilábalás 
esélyét – akárcsak a többi vesztes országban – idehaza is az életben maradás, az 
újjáépítés, a demokratikus, azaz az igazságosabb viszonyok közös megszervezésé-
nek programja, a bűnösök megtalálása és megbüntetése jelentette. Az értelmisé-
giek körében ez önvizsgálatot és új orientációt jelentett. Az első lelki teher az első 
világháború utáni állapothoz képest is sokkal súlyosabb egyedüllét szorongató ér-
zésének feldolgozása volt. Ez szinte kizárt minden bezárkózási törekvést, és táplált 
minden új alapokra épülő kapcsolatteremtést. Világos volt, hogy a német orientá-
ció egy szemvillanás alatt szinte semmivé foszlott, sőt a németség idehaza is a 
hitlerájjal vált azonossá és megbélyegzetté, majd kitelepítetté. Ezért volt revelatív 
Lukács György fellépése, aki a realizmust, ezen belül a szovjet-orosz, francia mel-

                                         
28

 LACZKÓ (1988): 329.  
29 HALMOSY Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda-

pest, 1966. 580. A vasfüggöny a németországi szovjet és nyugati zóna közé, már 1945-ben leereszke-
dett, mint ahogy a hidegháború szele meglengette volna a fákat. 
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lett a németet is a fontos és folytatandó hagyományok között jelölte meg. A rea-
lizmus irányába tett fordulat jelentőségéről az említett harmadik nemzedék egyik 
markáns tagja, Sőtér István egy 1966-ban megjelent tanulmánykötetében azt írta, 
hogy azért nem volt a háború előtt igazi realizmus, mert nem volt „valóság” sem, 
azaz a paraszton kívül nem voltak markáns társadalmi típusok. Nemzedéke nem a 
realizmus ellen lázadt, hanem ellenkezőleg, azt kereste. A háború tapasztalata végle-
ges ellenszer volt – mondja – a „tündérek és kísértetek ellen”. Lecke a szürrealizmus 
ellen, de azt nem elveszítve, hanem beleépítve az új művekbe.30 Ugyanígy gondolko-
dott Thurzó Gábor és Lengyel Balázs is. 1945-ben megjelent Thomas Mann: Európa 
vigyázz! című munkája.31 Megkezdődött a kulturális kapcsolatok újjászervezése, az 
egyedüllét lelki terhét azonban a csehszlovák-magyar lakosságcsere és a békekötés 
újra feldolgozandóvá tette. Véleményem szerint ez már csak alig sikerült.  

Az egyedüllét terhét növelte az a szorongás, amely a Magyarországot körbevevő 
és 1945 után egymáshoz közel kerülő szláv tömb magatartásával – a pánszlávizmus 
háború alatti jeleivel és esetleges feltámadásával – kapcsolatban vetődött fel értel-
miségi körökben. S ha a pánszlávizmus el is tűnt a történelem süllyesztőjében, a szo-
rongás nem múlt el a békeszerződést követő kiszolgáltatottságunk, Trianon megis-
métlődését követően sem, sőt már-már a hontalanság, otthontalanság, idegenség és 
itthon-vágy kínzó érzését eredményezte. S ha a kultúrfölény délibábos programja 
nyomdafestéket is kapott,32 a reális cél vajon mi lehetett más, mint a beilleszkedés 
és elfogadottság, talán egyfajta kulturális expanzió révén. S a beilleszkedéshez nem 
árt, ha újra felfedezzük „keletiségünket”, vagy épp közép-kelet-európaiságunkat. 

A térségben, a Kelet-Közép Európában való gondolkodás és orientációs fókusz 
az 1945-1948 közötti átmeneti időszakának fontos toposza. A Duna-menti népek 
egymásra találásának, az egymás elfogadásának kölcsönösségen, jóindulaton, és 
demokratikus alapokon kell nyugodnia – fogalmazódott meg ez a szándék 1947-
ben. Gondoljunk akár a népiek táborában tapasztalható közeledésre, – elég Illyés 
Gyula verses jugoszláviai és bulgáriai utibeszámolójára, vagy Bibó István meghatá-
rozó tanulmányaira utalni –, hogy aztán egy év múlva ez átadja helyét a szovjet bi-
rodalmi érdekeknek való alárendelődésnek a nyilvánosság szinte minden fórumán. 

Külön kell szólni a Nemzeti Parasztpártról és Bibó Istvánról. Bibót mostanság libe-
rális gondolkodónak állítják be. Az 1944–1948 közötti Bibóról és pártjáról azonban ez 
téves felfogás.33  Pártjában olyan harmadikutas, radikális szocialista orientációjú 
irányzatról volt szó, amely a liberális kapitalizmust ugyanúgy elutasította, mint a ren-
di-arisztokratikus tekintélyuralmi rendszert, amely nemcsak a fasizmust, hanem az 
általa is megszenvedett34 Horthy-rendszert és képviselőit is ki kívánta rekeszteni a 

                                         
30 SŐTÉR István: Tisztuló tükrök. Gondolat Könyvkiadó, 1966. 457. 
31

 Thomas MANN: Európa vigyázz! Anonymus, Budapest, 1945. Továbbá: KÓSA János: Thomas 
Mann, a humanista. Dante Kiadó, Budapest, 1945. 

32 KOVÁCS Endre: Szlávok és magyarok. Válasz, 1947. II. kötet. 234-239. 
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 Ld. még TAMÁS GÁSPÁR Miklós: A félreértett Bibó István. Megtalálható: http://hvg.hu/velemeny/ 
20110805_bibo_tgm. 

34 Veres Péter önmagát a Horthy-rendszerben, mint „vogelfreit”-et, azaz a törvényen kívüli embert 
mutatta be sokakkal együtt. VERES Péter: Jegyzetek, Válasz. 1946. 177-178. 
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politikai közéletből, és amely messzemenő következtetéseket vont le az európai tár-
sadalmak háborúhoz és a holokauszthoz vezető hanyatlásából. Bibó ennek a szán-
déknak az ideológusa volt, amelyben az a meggyőződés volt meghatározó, hogy Ma-
gyarország mindenek feletti sorskérdése a szegényparasztság felszámolása.35 S ezek 
a gondolatok egy rövid időre, épp a demokratikus kísérlet éveire, ha nem is orientá-
ció-, de figyelemváltást eredményezett. 

Volt azonban egy másik vigasz, és ezt a világégés és nemzetpusztulás után nem 
becsülném le, és amely átmenetileg megőrizte a Nyugat-orientációt. S ez a béke 
reménye és esélye. Mi vagyok én? – tette fel a kérdést Illyés Gyula párizsi barátai-
nak, amikor a háborút követően visszatért Franciaországba. És a válasz: „Keleti. 
Mindig a gond, hogy mi is volt s mindig, hogy mi lesz. Folyvást a múlt feszegetése, 
de még jobban a jövőé. Hogy élet is van. Úgy látszik nagyon is igaz, hogy a szlá-
voknak nincs időérzékük. Ouff!... Tudom, tudom, rögtön felmondod a leckét, hogy 
nem szlávok, hanem hogy mi az istencsodái vagytok, agytekervényeim még nem 
meszesednek. Tehát, keleti vagy; de azért csak maradj ülve. Idealisták vagytok…”

36 
S Illyés azért érzi magát otthonosabban Nyugaton (Párizsban, Rómában, Genfben, 
Zürichben), mert a háború iszonyának tapasztalatával jobban megértették kelet 
bajait. „Nem a rádió, nem a vasút, nem a repülő hozott közelebb bennünket egy-
máshoz,– írta – hanem a sors. Az a sors, amely nekünk, keletieknek a megpróbálta-
tással jelentett egyet.”37 Aztán visszatérve azzal fejezte be 1948-ban, hogy biztos 
benne: van 7-8 békés éve a világnak és nekünk. 

Más sem maradt. A zártság jó néhány évre a szellem világában is szinte 
teljessé vált. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
35 BIBÓ István: A Márciusi Front tíz esztendeje, Válasz. 1947. 303-305. 
36 ILLYÉS Gyula: Franciaországi változások, Válasz. 1947. 319. 
37 Uo. 411. 
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