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Gerő András 

 

A történelem használatáról 
 
 
Aki historiográfiával, azaz a történelemtudomány történetével foglalkozik az haj-

lamos arra, hogy tárgyát egyfajta öntörvényűség mentén értelmezze. Szempontja az 
adott diszciplína intézményesülésének menete; az uralgó - s egymást váltó – eszmei 
irányzatok jelenlétének kimutatása; a történészek „besorolása” az ilyen vagy olyan 
szellemi irányzatok táborába; a kiemelkedő teljesítmények esetleges méltatása; a 
nemzetközi tudományos trendekhez való igazodás, vagy éppen eltérés megjeleníté-
se. Egy ilyen historiográfiai megközelítésben az úgynevezett „külső hatások” mint-
egy a tudomány autochton történetétől idegen elemként jelennek meg, amelyek – 
adott esetben – rombolják azt a nagyszerű építményt, amelyet a szorgos elődök fá-
radtságos munkával számunkra felépítettek, s megnehezítik az egyetlen legitim fel-
adatot, nevezetesen azt, hogy az utódok saját szellemi-szakmai teljesítményekkel 
tovább gyarapítsák a tudományos-intellektuális örökséget.  

Ez a fajta tudománytörténeti felfogás- kultúrantropológiai értelemben - az adott 
tudományág művelőit, történetüket egyfajta befelé forduló, endogám törzsi kultúrá-
nak láttatja. A törzsbe csak meghatározott próbák teljesítése révén lehet bekerülni; 
időről-időre részt kell venni a törzs kulturális jelrendszerét adó szertartásokon és 
szertartásosságban; aki a törzs tagja, annak meghatározott nyelvezetet kell használ-
nia; a törzsi hierarchiában való előrelépéshez pedig kell a fent említett szabályok és 
kritériumok teljesítése. A historiográfiai ábrázolásmód sem nélkülözi a törzsi jelleget, 
hiszen a historiográfia is tudománytörténet.

1
 De azért mégsem ugyanaz a helyzet, 

mint – mondjuk – a fizika vagy a kémia tudománytörténete esetén.  
A történettudomány ugyanis – más társadalomtudományokhoz hasonlóan – 

adott esetben nem pusztán egy diszciplína, hanem képes erőteljes interakcióba lépni 
az őt üzemeltető társadalom identitáskultúrájával, politikai rendszerével. Ez persze – 

                                                             
1 Alapvetően ezt a sajátos „törzsi” hangsúlyú szemléletet tükrözi ROMSICS Ignác akadémiai székfogla-

lója, ami „Szovjetizált múltkutatás. A magyar történetírás gleichschaltolása 1945-1949” címmel jelent meg 
a Rubicon 2011/5. számában. Ebben a felfogásban a maga „öntörvényűségében” európai szintre ért ma-
gyar történettudományt zúzzák szét az intruderek, a behatolók. A „behatolók” esetében – szerinte – külön 
csoportot képeznek a „korábban sérelmeket szenvedett fiatal zsidó származású történészek” (nevesítve: 
Zsigmond László, Pach Zsigmond Pál, Hanák Péter, Spira György). Ezek az emberek persze akkor nem zsidó-
ként, hanem – másokkal együtt – sztálinista kommunistaként kerültek be a történetbe, így a magyar törté-
nettudomány tönkretevőiként, zsidóként való megkülönböztetésük értelmetlen. A szerző utóbb megjelent 
historiográfiai monográfiájában (Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19-20. században – nemzetközi 
kitekintéssel, Osiris, Budapest, 2011.) az erősen antiszemita olvasatú kitételt elhagyta - előítéletét nehezen 
is tudta volna bizonyítani, miszerint az említettek zsidó alapon szerveződő csoportot alkottak volna. He-
lyette viszont – minden kritikai felhang nélkül – kijelenti, hogy a „régi” értelmiségek a kommunista dikta-
túra történetírását „zsidó” jelzővel illetik. A „régi” mellé még odatehette volna az antiszemita szót is, 
merthogy a zsidóellenes alapállás a Horthy-éra történészelitje világképének is integráns részét képezte. De 
nem tette. Maradt tehát az antiszemita olvasat. 
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változó mértékben - érintheti autonómiáját, tartalmi teljesítményeit. Az már a 
historiográfus személyes érzékenységétől, tudományfelfogásától is függ, hogy ebből 
a létező, ámde arányait, erejét tekintve változó összefüggésből mit, mennyit és ho-
gyan érzékel; mennyire képes elszakadni a törzsi-kulturális szemlélettől.  

Mindenesetre – a kérdés felvetésén túl – én itt és most nem kívánok foglalkoz-
ni a historiográfiát is jellemző kulturális paradigma vizsgálatával. Más szempontból 
közelítek a történettudományhoz, pontosabban szólva a magyar történettudo-
mány szellemi pozícionáltságához. Úgy vélem, hogy érdemes feltenni a kérdést: a 
magyar kultúrában mire használják a történelmet, s mi következik ebből a honi 
történetírásra, történettudományra nézve?  

Nem követem a historiográfia endogám, törzsi szemléletét, hanem a hangsúlyt 
arra a kulturális-politikai interaktivitásra helyezem ami - szerintem – alapvetően 
meghatározza, befolyásolja a magyar történészek lehetséges és valós teljesítmé-
nyét, társadalmi szerepét. Gondolatmenetet kívánok bemutatni, amiből termé-
szetszerűleg talán – az eddigiekhez képest – újszerű értelmezési lehetőségek, 
szempontok is adódnak.2 

 
Legitimáció, identitás, professzionalizáció 
 
A történelem modern értelemben vett tudományként Európában, nagyjából 

akkor jött létre, amikor a nemzettudat kialakult, illetve rögzült. A magyar kultúrá-
ban is - kis ütemkéséssel - lezajlott folyamat nem pusztán időbeli, hanem nagyon is 
tartalmi egybeesést példáz. Azt jelzi, hogy a nemzettudatnak önmaga igazolásához 
szüksége volt a múlt erejére. Petőfinek szüksége volt a szabadon élt ősapákra, 
mert ez még igazolhatóbbá tette az egyidejű szabadság igenlésének és kivívásának 
igényét. Kölcseynek, ahhoz, hogy Isten áldását és szánalmát elnyerje, szüksége volt 
a rabló mongol nyilára, a vérzivataros évszázadok számbavételére és felmutatásá-
ra. 1848-ban szükség volt az egyébként nem létezett „ősi jogra”, azért, hogy a pi-
ros-fehér-zöldet - törvénybe emelve - nemzeti színekké nyilvánítsák.  

A modern magyar nemzeti identitásnak, ahogy ez más nemzetek esetében is meg-
történt, éltető eleme, szerves része volt-lett a történelem, amiből persze logikusan kö-
vetkezett, hogy szüksége lett azokra is, akik kizárólag a múlttal foglalkoznak, leginkább 
csak ebből élnek és különféle módokon és színvonalon kiszolgálják az új politikai és kul-
turális közösség, a nemzet igényeit. Megkockáztathatjuk az állítást, hogy a történelem 
és aztán a történettudomány a kezdetektől fogva nemzeti identitásformáló szerepbe 
került; strukturális szükségletet elégített ki. De a magyar kultúrában, ez még nem tette 
volna sajátosan egyedivé a történelem használatát. A kulcskérdés a modern magyar 
történelem legitimációs és identitás problémáinak együttesében rejlik.  

A rendi világ legitimációjának legfőbb forrása Isten volt. Amikor az angol és 
francia felvilágosodás a 17-18. században, majd a szabadelvűség a 19. században új 

                                                             
2 A dolgozat egy más hangsúlyú s jórészt éppen ezért részben más tartalmú variációja megjelent 

egyik tanulmánykötetemben (Utódok kora, Történeti tanulmányok, esszék, Új Mandátum Kiadó, Buda-
pest, 1996.). Az írás címe: A történészek és a politika. 
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legitimációs modellt dolgozott ki, lényegében nem tett mást, mint leváltotta Istent. 
Pontosabban szólva, olyan „legitimációs Istent” teremtett, amely a hatalom és a 
politika egészének igazolását a társadalmi szerződésre, illetőleg az ezt megtestesí-
tő intézményekre ruházta át.  

A népakaratot konstituáló képviselet, a neki felelős végrehajtó hatalom, s az 
időnként lezajló választások megkérdőjelezhetetlenné teszik a politika igazolását. 
Változó kisebbségek és többségek hintajátéka szabályozott formák között, helyi 
önkormányzati és országos szinten – ez a politika működése. A politikai hatalom és 
az őt bíráló ellenzék egyaránt tisztában van a választásokon lemért erejével, s azzal 
is, hogy a kisebbségből többség, a többségből kisebbség lehet. 

Magyarország 1848-cal lényegében megvalósította azt a legitimációs szerke-
zetváltást, ami az isteni igazolástól a képviseleti rendszerig tartott. A törvényes for-
radalom e tekintetben is békés átmenetet jelentett: senki nem vonhatta kétségbe 
az 1848. áprilisi törvények legalitását, s azt sem, hogy az ezek eredményeként lét-
rejött választások, illetve képviselet a legfőbb hatalmat az Isten kegyelméből ura l-
kodó királyról áthelyezte a liberális értelemben felfogott népre. 

A törvényeket azonban törvényen kívülre helyezte a történelem, amely ráadá-
sul az immár túlhaladott legitimitást, az isteni kegyelemből való származást hirdet-
te. Amikor az 1860-as években liberális alapról kellett megindokolni az abszolutista 
uralkodóval kötendő kiegyezést, két lehetőség kínálkozott: vagy ’48-ra hivatkozni, 
vagy részben átlépni ’48-on és történeti alapot találni. A ’48-hoz történő visszanyú-
lást lehetetlenné tette, hogy abból nem volt leszármaztatható az uralkodó által 
képviselt addigi berendezkedés. Így a magyar liberálisoknak – élükön Deákkal – 
más törvényességi alapot kellett keresniük. Fel is lelték az 1723-as Pragmatica 
Sanctio-ban, amely szilárdan képviselte az uralkodó legitimitását, az ország és a 
Birodalom összekapcsoltságát, anélkül, hogy a belpolitikai elrendezésről bármit 
mondott volna. Így az adott időponthoz képest (1865 – Húsvéti cikk) egy 142 éves 
törvényt kellett alapnak tekinteni egy 19 évvel azelőtti, teljesen törvényes szabá-
lyozás helyett! 

A modern magyar politikai fejlődés, amely 1848-ra – úgy tűnt – sikeresen vál-
tott legitimációs modellt, 1867-tel, a kiegyezéssel e tekintetben megtört, sajátos, 
más pályára került. Létrejött egy olyan politikai szerkezet, mely legitimációját a li-
berális elvek érvényesüléséből vezette le, de ezt csak részben tehette, hiszen a régi 
legitimációs modell továbbéltetése volt a szabadelvű törvényesség ára. Ezt csak 
úgy lehetett megvalósítani, hogy egy majd másfélszáz éves törvényt kellett meg-
kérdőjelezhetetlen alapként kezelni. A jogba bújtatott história, s nem a társadalmi 
szerződés lett a politikai szerkezet alapja. 

Az 1860-as, 70-es években persze az embereknek még nem ugyanaz volt a törté-
nelemtudata, mint manapság. A múlt nem volt teljesen különnemű világ; a jelen 
egybefolyt a históriával. A történelem és a jelen egymástól való elszakadása, annak 
tudomásul vétele, hogy a régi, az elmúlt nem teljesen azonos a jelennel, olyan nor-
maváltás, amely minden társadalomban elég lassan megy végbe. Magyarországon 
éppen az 1860-as és ’90-es évek között játszódik le ez a folyamat, amit jól jelez, hogy 
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ekkor bontakozik ki az addig nem létező műemlékvédelem, s ekkor kezdenek szapo-
rodni a történelem egyetemi tanszékei, az egyetemi történelmi kurzusok. 3 

A rendi kor idődimenziójának átprogramozásával együtt, a polgári teljesítmények 
működésével párhuzamosan, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a volt és a van, össze-
függ ugyan, mégis különnemű. Értelemszerűen nehezíti az elkülönülést az, hogy a 
normaváltást lefedő politikai rendszer a legkevésbé sem hajlamos az átállást tudo-
másul venni, hiszen legitimációjának pontosan az a lényege, hogy az újratárgyalható 
társadalmi szerződés helyett a történelemből, mint jogból származtassa magát. 

A jogként kövesült, ámde társadalmi megítélésben egyre inkább történelemmé 
váló múlt a hatalmi szerkezet önigazoló pillére lesz (lett); így az sem véletlen, hogy 
az azt támadó kritika is a történelemhez, mint kritikai érvhez, politikai kiálláshoz 
nyúl. Ahogyan a hatalom oldalán Beksics Gusztáv nyújt apológiát (Millenniumi Ma-
gyar Történet), úgy a függetlenségi ellenzék részéről Thaly Kálmán termeli a törté-
neti-politikai kritikát. (Egyikük kormánypárti, másikuk ellenzéki, függetlenségi kép-
viselő). Jól jelzi a szakmai etika és a politikai jelenlét együttesének skizofrén nor-
máját, hogy Thaly, a Magyar Történelmi Társulat egyik alapítója, a Századok első 
szerkesztője, az Akadémia Társadalmi, Bölcseleti és Történeti Osztályának elnöke – 
forrásokat hamisít politikai-ideológiai célzattal! 4 

A forráskiadványokat produkáló és egyben hamisító, függetlenségi párti má-
sodelnök és akadémiai osztályelnök Thaly jól és markánsan reprezentálja, hogy a 
hatalmi legitimáció történeti eleme szervesen összefügg a történelembe bújtatott 
politikai kritikával és azt is, hogy a politika funkcionális történelem-igénye miként 
hívja elő a történész szerepvállalását. Persze itt már – a legitimációs igényen vagy 
éppen annak kritikai megkérdőjelezésén kívül – másról is szó van. Politikai identi-
tásteremtés zajlik. Egészen pontosan elindul az a napjainkig is elnyúló folyamat, 
ami azonosság, illetve önazonosságteremtésre kívánja a történelmet használni. 
Immár döntően nem a jogba bújtatott história, hanem maga a história, illetve an-
nak meghatározott politikai irányultsága, értelmezése kerül nemzeti identitáskép-
ző szerepbe. Mondd meg, hogy miként vélekedsz a magyar történelemről és akkor 
megmondom, hogy milyen magyar vagy, hazafi vagy-e és egyáltalán magyar vagy-e? 

Thaly helyzete persze másra is utal: arra, hogy miközben a politikai történelmi le-
gitimációs igénye létezik, lassan, de biztosan végbemegy a történelem 
professzionalizálódása is. Létrejönnek a történelemtudomány szakmai színterei, hie-
rarchiái. Párhuzamos folyamatokat látunk. Polgárosul, modernizálódik a tudomány 
szerkezete; eközben létezik a történelmi legitimáció- és identitás-igény kihívása.  

Az 1860-as és ’90-es évek között lezajló intézményesülés, a párhuzamos folya-
matok szerepvariációkat és szerepmódosulásokat tesznek lehetővé. Egyrészt ter-
mészetesen létrejön a professzionális történész, aki megteheti azt, hogy a tudo-
mány állásaiban meghúzódva élje ki szakmai ambícióit, a politikával szemben meg-

                                                             
3
 1867-ben jön létre a Magyar Történelmi Társulat, s lapja, a napjainkig folyamatosan működő 

„Századok”. Azaz elindul a történettudomány intézményesülése és professzionalizációja. Kialakul a 
„történész”, „történelemtudós” munkamegosztási szerepe. 

4 R. VÁRKONYI Ágnes: Thaly Kálmán és történetírása, Akadémia Kiadó, Budapest, 1961. 
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tartson egyfajta „sterilitást”. Másrészt megmaradt a lehetőség arra is, hogy 
ugyanez a személy magára vonatkoztassa a hatalmi szerkezet történelmi igazolá-
sának (vagy kritikájának) ténylegesen jelentkező szükségletét. Ha pedig a szakmai 
intézményrendszer kiépül s ott valaki meg is kapaszkodik, akkor a politika szükség-
letére reagálva kétféle alapviszony lehetséges: vagy a politikában való közvetlen 
részvétel formájában (lásd erre a példaként felhozott Beksicset és Thalyt), vagy 
pedig úgy, hogy nem a részvétellel, hanem a politika és a neki megfelelő identitás 
számára történeti muníciót biztosító ideológiával, érvkészlettel áll elő a historikus. 
Ez utóbbi igen elegáns lehetőség, hiszen úgy lehet közszereplő a történész, hogy 
látszólag megőrzi szakmai rezerváltságát, a tudomány arisztokratikus távolságtar-
tását. A magatartást vagy lehetőséget úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a történész 
identitásteremtővé válhat és válik. Szerepét erősítheti a tudományos hitel, ami v i-
szont igen hasznos a politikának, hiszen egy-egy kurzus (vagy annak kritikája) a tel-
jes objektivitás magától értetődő jellegét veheti fel. A Tudomány hitelesíti a Politi-
kát, cserébe a Politika össznemzeti értékű világítótoronnyá teszi a Történelmet.  

Továbbra sem szabad szem elől téveszteni: az egész probléma alapja az, hogy a 
politika történelmi igazolásra szorul és identitást is teremt. S ha a történész pro-
fesszionális alapon megkérdőjelezheti a politikai mező valamelyik történelmi pillé-
rének igazságát (lett légyen szó önigazoló hatalmi, avagy kritikai historizálásról), 
akkor akarva-akaratlanul belesodródik a politizálás bűvkörébe. Lényegében ez tör-
tént Szekfű Gyulával, aki éppen a Thaly-féle felfogást kezdte ki a maga Száműzött 
Rákóczijával; munkássága ezért főként nem szakmai, hanem politikai és identitás-
jellegű válaszreakciókat kapott.5 Nem véletlenül, hiszen kikezdte azt a dogmát, 
amelyen az adott politikai szerkezeten belül az ellenzéki kritika és önazonosság 
alapult. Következőleg, Rákóczija botránykő lett, hiszen a dolgot úgy lehetett értel-
mezni, hogy a szerző egy habsburgiánus pecsovics, azaz nemzetietlen. A jelenség 
mögött természetesen az a kérdés húzódik meg, hogy az adott korhoz képest 
(1913) majd 180 évvel azelőtt (!) elhunyt személy megítélése miért ilyen érzelme-
ket, indulatokat borzoló probléma. S megint csak nem tudunk mást mondani, mint 
azt, hogy a létező legitimitásának igazolása vagy tagadása szempontjából értéke-
lődnek ily vehemensen a história már rég elporlott szereplői; a legitimációs prob-
léma nemzeti-politikai identitáskérdéssé vált.  

Talán Szekfű munkássága is másként alakul, ha a Monarchia szétbomlásával együtt 
megváltozik a legitimáció addigi jellege, és Magyarország a 20. század beköszöntével 
valamiféle társadalmi szerződésre alapított politikai szerkezet hordozójává válik. Az 
1918-as kísérlet nem tudott stabilizálódni, s végeredményben megint olyan konstruk-
ció állandósult, amelynek számára a történelem kiemelt fontosságú igazoló elem lett. 
Miután a Horthy-korszak legitimációjának elemzése messze túlmutat az adott kerete-
ken, ezért csak jelzésszerűen lehet felsorolni azokat a tényezőket, amelyek nem a libe-
rális értelmű, hanem történeti jellegű igazolás felé mozgatták a politikai szerkezetet. 

                                                             
5 DÉNES Iván Zoltán: A „realitás illúziója”. A historikus Szekfű Gyula pályafordulója, Akadémia Ki-

adó, Budapest, 1976. Szekfűt kontextualizálja GYURGYÁK János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar 
nemzeteszme és nacionalizmus története, Osiris, Budapest, 2003. 
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Nyilvánvalóan a történelem iránti igényt fokozta, hogy a rendszer létrejötte nél-
külözte a hatalom akár szabadelvű, akár demokratikus igazolását. Hozzájárult ehhez, 
hogy rendkívül konfúzus viszony jött létre a királyság, mint államforma és az 1927-től 
immár ténylegesen királyi jogkört gyakorló kormányzó között. Ugyanakkor az abszo-
lút megkérdőjelezhetetlennek tekintett szentkorona-tannal történeti jogként mutat-
ták fel a területi revízió igényét. Tehát mind belpolitikai, mind az állam és a magyar-
ság egészét érintő kérdésekben kitüntetett szerep jutott a történelemnek. 

Ebben a helyzetben – amely ráadásul stabilnak is bizonyult – a politika termé-
keny talajt nyújtott a történelem abszolút eleven használatára. Miként 1867 után a 
Habsburg-hűség, illetve a kuruckodás historizáltsága szinte elengedhetetlen politi-
kai játékszabály volt, úgy 1920-at követően is tág tér nyílt a történelemnek, mint 
politikai identitásnak, kultúrának az érvényesítésére, egyben a históriának, mint 
politikai kultusznak, rituálénak a túlfuttatására. Zrínyi-kultusz a hadseregben, Cor-
vin-díj (az akkori Kossuth-díj) a művészetben, Széchenyi-kultusz a szellemi életben, 
Szent István-kultusz a közéletben, hogy csak néhány példát említsek. Természetes 
tehát, hogy a történettudomány – s benne a történész – szerepét ismét felértékel-
ték. Nem véletlen, hogy a történeti ideológia hihetetlenül piacképes terméknek 
bizonyult. Szekfű páratlan hatása sem lenne e nélkül érthető, de az sem, hogy a 
valaha oly sokat támadott történész miért írt a Három nemzedék-kel históriai-
politikai ideológiát. Rendkívül jellemzőnek – és gondolatmenetemet erősítőnek – 
tartom, hogy a Három nemzedék végül is a hiányzó modern legitimáció pótlására 
tesz kísérletet azzal, hogy megteremt egy értékmércét (Széchenyit), amellyel méri 
és minősíti, illetőleg igazolja és kritizálja a múltat, a jelent, a jövőt. A mérce kreált 
és transzcendens; ugyanakkor történetileg tekintélyes személyiségben 
objektiválódik. Ha vizsgált szempontom alapján nézem, akkor azt is mondhatnám, 
hogy éppen a többrétegű legitimációs bizonytalanság miatt van szükség arra, hogy 
egy egyszerre lebegő és konkrét személyt tegyen Szekfű a modern magyar história 
mércéjévé, merthogy nincs, hiányzik a megkérdőjelezhetetlen igazolás. Vagy más 
oldalról nézve: éppen egy történésznek kell ahistorikus, kreált mércét állítani, mert 
így válik áthidalhatóvá a nem létező hitelesítésének belső problematikussága; így 
lesz hiteles a történetileg hiteltelen. 

A politika és az identitásképzés történelem-igénye oly erős volt, hogy az immár 
teljesen professzionalizálódott történészek közül azok sem tudták kivonni magukat 
hatása alól, akiknek szakmai teljesítményéből egyáltalán nem következett szerve-
sen a politikai ideológiákhoz, az érvgyártáshoz való kapcsolódás. Mályusz Elemér 
például mind a 20-as években (a bolsevizmus kérdésében), mind a 40-es évek ele-
jén (a népiség-fajiság problémájában) tudományos hitelével támogatott olyan köz-
vetlenül politikai vetületű nézeteket, amelyek világnézetével valószínűleg igen, tör-
ténészi teljesítményével, működésével viszont egyáltalán nem álltak összefüggés-
ben. (Az már a történelem – illetve a korabeli politika – szerencsétlen fintora, hogy 
míg Szekfű 1945 után politikai státuszokat kap, addig Mályuszt - a 45-ös igazolóbi-
zottság döntése alapján – szakmailag is kirekesztik a magyar tudományosságból.) S 
természetesen az ideologizáló történetírás mellett továbbra is jelen van az a vonu-
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lat, amely a történész számára nyitva hagyja a direkt politikai érvényesülés útját: 
Hóman Bálintnak, többszöri kultuszminisztersége során, módja nyílt arra, hogy tör-
ténészi hitelét a germán orientáció szolgálatába állítsa. Ugyanígy megmaradt an-
nak a lehetősége is, hogy a történész távol tartsa magát a politika strukturális tör-
ténelem-igényétől és saját szakmai logikájának megfelelő tevékenységet folytas-
son. Hajnal István útja ezt példázza.6 Kétségtelen azonban, hogy bármilyen magas 
szakmai teljesítményt présel ki magából a történész, ez – a magyar politikának a 
történész-társadalomra gyakorolt hatása miatt – viszonylagosan perifériális tudo-
mányos helyzetet eredményez – legalábbis azokhoz képest, akik hajlandók (önként 
vagy egzisztenciális kényszerből) engedni a politika újratermelődő kihívásának.  

A Horthy-éra liberalizmusa kisebb mértékű volt, mint a megelőző korszaké, a 
történelemtudomány szervezeti hierarchiája pedig akkorra végképp stabilizáló-
dott. Ezért a politikai legitimáció és identitás történelem-igényét a történelmi ér-
vekbe bújtatott kritikai attitűd a történettudományon belülről csak akkor tudta 
képviselni, ha prominens képviselői személyükben is „átálltak” (pl. Szekfű). 
Egyébként az a helyzet állt elő, hogy a kurzusideológiát és a neki megfelelő identi-
tást megkérdőjelezni akaró, történelembe bújtatott kritika inkább kívülről, nem a 
történettudomány köreiből érkezett. A Három nemzedék-et leghosszabban taglaló 
kurzuskritika pl. Németh Lászlótól származott. Így perszer beindult egy olyan me-
chanizmus, amely a történelmi kérdésekben – mivelhogy azok politikai identitás 
funkciót töltöttek be – egyenesen kötelezővé tette a nem szakmai érvelésre alapo-
zott vitákat. Ideológiai, önazonosság-felmutató célzatú, pro és kontra érvek han-
gozhattak el – mintha a történelemről lett volna szó. Nem véletlen, hogy a törté-
nelmi kérdésekről folyó disputa szervesen kitermelte a szakmailag amatőr, ámde 
identitáspolitikailag professzionális típust; az amatőrizmus teljes polgárjogot nyert.  

A baloldali történelmi-politikai kritika is ebbe a helyzetbe került, s ez jól követ-
hető mind a Szentmiklósy Lajos álnevet használó Molnár Erik, mind Révai József 
két háború közti írásain. Ahhoz, hogy a radikális kritika erős szakmai relevanciával 
rendelkezzék, egy alternatív tudományos hierarchiába való beépülés volt szüksé-
ges; ezért születhetett meg Jászi Oszkár Monarchia-könyve – Amerikában, a 20-as 
évek elején, az ottani egyetemi struktúrában.  

Az egész mechanizmus – az utórezgéseket nem nélkülözve – más pályára ke-
rülhetett volna, ha a II. világháború kataklizmája után végre stabilizálódik egy olyan 
liberális ihletésű, demokratikus, patrióta, de nem nacionalista politikai legitimáció, 
amely nem igényli a történelem közvetlen felhasználását, lehetőséget biztosítva 
ezáltal arra, hogy a történész-társadalom számára ne szerkezeti kényszer legyen, 
hanem egyéni és nem szakmához kötődő szükségletté váljék a politikában és az 
identitásteremtésben való közvetlen vagy közvetett részvétel. 

Nem így történt. Mi több: a dolog pontosan fordítva következett be. A teljesen ille-
gitim sztálinista berendezkedés – mivelhogy nem a megkérdőjelezhetetlen népakarat-
tal tudta és akarta magát legitimálni – kitalálta, hogy ő a magyar történelem igazi foly-
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tatója. Ehhez azonban el kellett készíteni az „igazi” magyar történelmet, a neki megfe-
lelő identitás-konstrukciót, s – mint Mengelének – szelektálni kellett a fenntartandók 
és a kiiktatandók között. A feladatot megkönnyítette, hogy újraformálták a szakma in-
tézményes szerkezetét és részben a Horthy-éra baloldali kritikai amatőrizmusával töl-
tötték fel a történésztársadalmat. Voltak, akik az addigi professzionálisak közül szemé-
lyükben „átálltak”, de nem ők szabták meg a történettudomány helyzetét. Mivel pe-
dig a szakszerűséget végképp nem tekintették értéknek, parttalanul arathatott az ideo-
logikus történelmi legitimáció és azonosságteremtés. Természetesen a beszippantott 
ifjú amatőrök között voltak olyanok, akik később professzionális történésszé lettek, de 
ennek az volt az ára, hogy előbb ideologikus történelmet kellett művelniük – éppen azt, 
amire képesek is voltak. Jelzi a kor történelem-igényét és mércéjét, hogy míg pl. Pach 
Zsigmond Pál Kossuth-díjat kapott egy iskolai tankönyv néhány fejezetéért, addig Haj-
nal Istvánt kizárták a Magyar Tudományos Akadémiából! 

Persze egy már tradicionálisan kiépült szakmai értékrendet és a lehetőségeket 
nem lehetett teljesen felszámolni: perifériális helyzetben ugyan, de működhetett a 
szakmai értékteremtés is. (Gondoljunk csak az agrártörténet-írás eredményeire, 
Szabó István és tanítványai körének munkásságára.) 7 

Az e korszakbeli politika totális történelemigényének és ebből következően tel-
jes szakmai értelemben vett történelemellenességének eklatáns példája, hogy a 
szakmai értékek, teljesítmények felhasználása eleve perifériális helyzetet biztosí-
tott; az ily módon alkotókat egyfajta „passzív rezisztencia” tudatával ruházta fel, 
hogy azt tették, ami a szakmájuk. 

Miután a történettudományon belül domináns helyzetbe kerültek az időlege-
sen (vagy munkásságuk végéig) amatőr történészek, akik ezt éppen annak köszön-
hették, hogy szolgálták és legitimálták a hatalmi kurzust, fel sem merült, hogy az 
ideologikus alapállással szembeni – esetleg ugyancsak ideologikus – kritikai törté-
nelemértelmezés a tudomány akkori intézményes szerkezetén belül kapjon fóru-
mot. A kritika – a kor cenzurális viszonyai miatt is – lényegében sehol nem jelent 
meg; hacsak (a folyamat és a helyzet teljesen kitekert logikájában) ott nem érhető 
tetten, hogy az akkori Elnöki Tanács tagjának, Szekfű Gyulának Három nemzedék-e 
a tiltott (keresett) művek sorát gyarapította, mialatt példának okáért Mód Aladár 
400 év függetlenségi harcait ábrázoló írása több kiadásban is megjelent.  

A politikai legitimációra és meghatározott tartalmú identitásteremtésre szánt tör-
ténetírás – és történészei – hatástalanságát éppen 56 bizonyította. Az 56-os robbanás 
szimbolikája arra utalt, hogy a nagy öntisztulás nem tud máshová visszanyúlni, mint 
1848-hoz (kokárda, karszalag, Kossuth-címer, 12 pont, Petőfi-kör, stb.) Jelentése - 
szempontomból – egyrészt az, hogy a honi sztálinizmus történelembe burkolt politikai 
legitimációja, identitásteremtése hatástalannak bizonyult, másrészt kiderült, hogy még 
az újat akaró forradalom is – éppen a modern magyar história kulturálisan rögzült tör-
ténelmi identitásigénye miatt historizált módon visszanyúl 108 évvel korábbra. A jelen-
ség paradoxonnak tűnő, ámde érthető vonulatát jól jelzi, hogy a történeti műveltséggel 

                                                             
7 FÜR Lajos: Szabó István, IN: SZABÓ István: Jobbágyok, parasztok. értekezések a magyar parasztág 

történetéből, Akadémia Kiadó, Budapest, 1976. 7-30. 
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és kiváló jogérzékkel megáldott Bibó István 1956 novemberében a forradalom leveré-
sekor, az 1848-as áprilisi törvényekre hivatkozik! 

1956 leverése visszaállította a legitimáció hiányát, illetőleg a hiány perspektíváját, 
de a változó hangsúlyú politika (amely továbbra is igényt tartott a történelemre és a 
történészekre) nagyobb teret engedett a szakmai tevékenységnek. Elvileg lehetett 
tehát választani a között, hogy a történész közvetve vagy közvetlenül politizál-e, 
avagy sem. Ugyanakkor nem szűnt meg a politika történelmi legitimáció és identitás 
iránti igénye s azt érvényesítette is. Berend T. Iván és Ránki György 30 évesen kapott 
Kossuth-díjat egy olyan műért, amelynek fő eleme a szocializmus melletti elkötele-
zettség, a nagytőke elleni harc problémája. Az ötvenes évek többszörös minisztere, 
Molnár Erik a magyar történettudomány egyik fő irányítója lett. Mindemellett lehe-
tőség nyílt a szakmai értékek kibontakoztatására is – akár azok személyében is, akik 
előzőleg inkább politikai, mintsem szakmai minőségük alapján díjazódtak.  

A történésztársadalmon belül azonban mindvégig reprodukálódtak a létező 
alaplegitimációját érintő közvetett és közvetlen, igazoló vagy tagadó, mást állító 
alapállások, az identitáskonstrukciók. Az ’56 utáni első jelentősebb történészvitá-
ban (az ún. „kiegyezés-vitában”)8 az alternativitás és a szükségszerűség, a kiegye-
zés avagy 48/49 továbbfejlesztése dilemmájában nem nehéz felismerni a rendkívül 
aktuális mondandót. Aminek persze identitáspolitikai vetülete is volt.  

Mindazonáltal kicsit a Horthy-korszakra emlékeztető szerepvariáció-rendszer jött 
lére: megmaradt a közvetlen vagy közvetett politikai és a distanciózus, szakszerűre vett 
intellektuális viselkedés lehetősége is. Felfedezhető azonban két lényeges különbség. 
Az egyik: a hatvanas évek végétől, a ’70-es évektől a professzionalitásában egyre izmo-
sodó szakmán belül létrejöhetett a kritikai, ideológiai, de szakértelmiségi alapról meg-
támogatott politizáló magatartás (pl. Szabó Miklós). A másik, s ez az ötvenes évek kon-
tinuitása, hogy a szakma hierarchiáján belül megmaradt annak a lehetősége, hogy a 
rendszer történelmi legitimációjához vagy/és a szakma feletti hatalom gyakorlásához 
segítséget, támaszt, érvet nyújtó típus, adott esetben a szakmai értékek ellenében egy-
re magasabbra jusson: továbbra is nyitva maradt a szakmai amatőrizmussal párosuló 
identitáspolitikai professzionalizmus kapuja (pl. Nemes Dezső). 

Mindez elemi erővel predesztinált arra, hogy egy pluralista irányú politikai váltás ki-
alakulásakor a történészek meghatározott része aktivizálódjék. A külső kihívás mecha-
nizmusa továbbra sem változott: mind a bomló régi, mind a megszületni akaró új iden-
titáspolitikai - alapon csak a történelmi igazolás felé fordulhatott – még akkor is, ha va-
donatújat akar létrehozni. Vélhetően olyat, amely nem a történelmi-, hanem a társa-
dalmi szerződés-gondolatból adódó liberális-demokratikus legitimációt teremt. 

 
Identitáspolitika és demokrácia 
 
1989/1990-el a modern magyar történelem legitimációs rendszere megválto-

zott. Egyenlő, általános, titkos, közvetlen választójog alapján alapuló parlamenti 
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váltógazdaság alakult ki, ahol is a hatalom politikai igazolásához, vagy megkérdője-
lezéséhez a történelem használata nem strukturális szükséglet. Ezzel együtt – vél-
hetően a nagyjából másfél évszázados kulturális rögzültség okán sporadikusan fel-
tűnik a jelenség, de inkább kuriózumként, mintsem meghatározó tényezőként, (pl. 
„Szent Korona alkotmánya”). Ezzel szemben viszont megmaradt – mi több, felerő-
södött – a történelem identitásképző ereje. A történelem ilyetén használata a sza-
badság világának meghatározó részévé vált; az identitáspolitika pedig – honi kultu-
rális viszonyok között – egyértelműen a történelem meghatározott értelmezési ke-
reteinek, toposzainak integrálását jelenti.  

Magyarországon a rendszerváltás óta eltelt időszakban, a demokratikus legiti-
máció korában egyértelmű politikai identitásképző elemmé vált, példának okáért 
az, hogy ki és miként viszonyul a magyar őstörténethez; az 1301-ben kihalt Árpád-
ház zászlajához, a szentnek tekintett koronához, a kereszténység szerepéhez vagy 
éppen a trianoni békéhez. Az okok részletes feltárása önálló tanulmányt igényelne. 
Számomra most elégséges a jelenség rögzítése. Értelemszerűen az identitáspolitika 
szükséglet kielégítésére professzionális történészek is vállalkoznak – annál is in-
kább, mert nem csak létező, s igen jelentős mértékű szükségletről, hanem lehetsé-
ges jövedelemről, megélhetésről, hírnévről, ismertségről van szó. 

Az identitáspolitika történelmi vetülete, tartalma iránti igény nem csak a politi-
kai csoportok, pártok, hanem az állam szintjén is megjelenik. Anélkül, hogy részle-
tesen felsorolnám, csak két példát emelek ki. Az egyik a 2000. évi I. törvény Szent 
István államalapításának emlékről és a Szent Koronáról. A törvény szövege – töb-
bek között – közli: „A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látnoki sze-
mélyisége, isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált al-
kalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet ezer éven keresztül betöltött.” 9 Alig-
ha kérdéses, hogy egy István királlyal foglalkozó professzionális történész ilyen 
identitáspolitikai kategóriában fogalmazna. Nyelvi terminológiai értelemben az ál-
lam törvényszövege nem kvadrál a szakmai nyelvezettel, hiszen a „látnoki szemé-
lyiség” nem történettudományi terminus technikus. (A szöveget – vélhetően – A 
Magyar Millennium kormánybiztosa, Nemeskürthy István ihlette, írta). 

A másik példa a 2011 áprilisában elfogadott új alkotmány – hivatalos szóhaszná-
lattal alaptörvény – „Nemzeti Hitvallás” című fejezetéről szól. A szöveg funkciójában 
valójában inkább identitáspolitikai manifesztáció,10 mintsem jogilag értelmezhető 
mondatok összessége. A szövegből itt és most két olyan elemet emelek ki, ahol a 
professzionális történész és a történelemmel dúsult identitás politika nagyon is elté-
rő logikát sugall. Az egyik identitáspolitikai szövegrész a Szent Koronával foglalkozik.  

A Szent Korona a szövegezők szerint „megtestesíti Magyarország alkotmányos 
állami folytonosságát”. A professzionális látószög szerint, az állítás fogalmilag egy-
általán nincs rendben. 1946. február 1. óta a Szent Korona nem része a magyar 

                                                             
9
 2000. évi I. törvény IN: Ünnepel az ország. A magyar millennium emlékkönyve 2000-2001, Kossuth 

Kiadó, Budapest, 2011. 14. 
10 Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti Hitvallás 2011. A szövegről szóló írásom: GERŐ András: 

Eseteim az Alkotmánnyal, ÚMK, 2011. 51-94. 
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közjognak, hiszen az ország hivatalosan ekkortól váltott államformát, királyságból 
köztársaság lett. A mostani alaptörvény sem változtat az államformán, következő-
leg a Szent Koronának továbbra sincs közjogi szerepe.  

A közjogi szerep ezt megelőzően hosszú évszázadokon át létezett, hiszen a ma-
gyar királyok legitimációjához elengedhetetlen volt a Szent Korona, s ez a közjogi 
szerep oly erős volt, hogy még a két háború között is – amikor Magyarország király 
nélküli királyság volt – a Budai Vár, mint állami tulajdon a Szent Korona nevére volt 
bejegyezve és a bíróságok a Szent Korona nevében hirdettek ítéletet.  

A Szent Korona a rendszerváltás óta hivatalosan kizárólag a magyar állami címer-
ben jelenik meg, de közjogi funkciója nincs. Az új alaptörvényben is ez a helyzet. Ennek 
alapján történeti szempontból akkor lenne helyes az alaptörvény mondata, ha azt állí-
tanák, hogy a Szent Korona jelképesen megtestesíti Magyarország állami folytonossá-
gát. Az „alkotmányos” szó értelmezhetetlen, félrevezető, a maga történeti tárgyszerű-
ségében nem védhető állítást tartalmaz. Valami olyat társít a koronához, amivel a hosz-
szú évtizedek óta bizonnyal nem rendelkezik és az új alaptörvény szerint sem bír. 

A másik identitáspolitikai szövegrész szakmai szempontból még inkább prob-
lematikus. A nemzeti hitvallás közli: „Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elve-
szített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első sza-
badon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük 
hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.” 

A szövegrésszel kapcsolatban több probléma is felmerül, de itt én most nem a 
kontinuitás – diszkontinuitás kérdésével szeretnék foglalkozni. 11 A két inkriminált 
mondat azonban pozitivista értelemben is súlyos fogalmi – történelmi hibákat fog-
lal magában. Tartalmuk ebben a formában nem tartható. Próbáljuk meg a történe-
ti tényeknek megfelelően elrendezni a kívánt mondandót. 

Az 1990-es választások kiírása, a többpárti választási lehetőség megteremtése – 
közjogi értelemben – az 1989. október 23-án kihirdetett, ideiglenesnek szánt, ám-
de huszonegy és fél évet élt alkotmány eredményeképpen jött létre. A demokrati-
kus választás következtében összeülő parlament képviselői is erre az alkotmányra 
esküdtek fel, mint ahogy az alaptörvényt elfogadó 2010-es országgyűlés tagjai is az 
1989-es alkotmányra vonatkozó fogadalmat tették. 

Az 1989-es alkotmány tényleges politikai rendszerré vált működése – az új de-
mokrácia – kezdődött el az első szabadon választott népképviselet létrejöttével, 
1990. május 2-án. Ha ez igaz és szerintem igaz – akkor ebből egy dolog logikusan 
következik. Az 1989-es és a 2011-es alkotmány között jogfolytonosság létezik, amit 
a 2011-es alkotmánynak illene rögzítenie. A jogfolytonosság pedig abban áll, hogy 
mind a kettő a demokratikus Magyar Köztársaság, illetve Magyarország alkotmá-
nyos működését biztosította, illetve kívánja biztosítani. 

A magyar politikai kultúrában és históriában nem szokatlan az a módszer, ami-
vel 1989-ben éltek. A politikai rendszer minőségi megváltoztatásának törvényes 

                                                             
11 Elvi megítélésem szerint a történelem, s így a magyar múlt is oszthatatlan egész, amit csak onnan lehet 

folytatni, ahol éppen tartunk. Nem mazsolázhatunk történelmünkben, mert minden eleme a mienk; a siker, a 
szégyen, a jó, a rossz is. Legföljebb abban dönthetünk, hogy mit folytatunk, milyen tradíciót vállalunk. 
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útját először 1848-ban próbálták ki. Akkor a rendi országgyűlés fogadta el az ún. 
„áprilisi törvényeket”, amelyek eredményeképpen létrejöhetett a népképviseleti 
országgyűlés. 1989-ben a kommunista parlament fogadott el egy olyan alkot-
mányt, amelynek logikus folyományaként lehetettek szabad választások, szabadon 
nyilatkozott népakarat, demokratikus rendszer.  

Alkotmányos rendünk közjogi kezdete 1989-es ideiglenes alkotmányunk. Új de-
mokráciánk közjogi origója az első szabadon választott népképviselet létrejötte 1990. 
május másodikán. A passzus összeköti, egy időponttal társítja az alkotmányos rend és 
az új demokrácia kezdetét, ami egyfajta politikai értelmezés, de nem az egykoron léte-
zett közjogi folyamat különféle állomásait rögzítő kijelentés, azaz történelmi értelem-
ben tényszerűen hamis állítás. De még egy elemet kötnek 1990. május másodikához, 
nevezetesen az 1944. március 19-én elveszített állami önrendelkezés visszaálltát.  

A kezdőpont – 1944. március 19. – Magyarország német megszállására utal, s 
általánosságában azt jelöli, hogy az önrendelkezés visszaállta nyilván az idegen 
csapatok távozásával következik be. Magyarországról a szovjet csapatok kivonulása 
1991. június 19-én fejeződött be. Az ország szuverenitását gúzsba kötő, a szovjetek 
által uralt katonai szövetség, a Varsói Szerződés jogi felszámolása 1991. július 1-én 
következett be. Közjogi értelemben mind 1989-ben, mind 1990-ben Magyarország 
önrendelkezése nem volt teljes – annak ellenére, hogy politikai értelemben egyre 
kevésbé volt nyomasztó az orosz katonák jelenléte.  

Akárhogy is nézzük, a három elem – az önrendelkezés, az alkotmányos rend, az 
új demokrácia – nem köthető egyetlen időponthoz, mert mindez folyamatként, a 
békés, törvényes rendszerváltás keretében realizálódott. Úgy tűnik, hogy ez a pasz-
szus nem segíti a történeti – fogalmi pontosság kibontakoztatását; csak a zavart 
fokozza, s a kusza – adott esetben történetietlen - gondolkodásnak nyit teret. 

A példákkal azt kívántam jelezni, hogy a) a történelemmel töltekező identitás-
politika a demokratikus legitimációs rendszerben is a magyar politikai kultúra szer-
ves része maradt, sőt reneszánszát éli, tehát nem a múltba kövesedett történetről 
van szó; b) a reneszánsz oly meghatározó, hogy az állam törvénykezésében, s még 
új alaptörvényében is testet ölt; c) következőleg a történelem a hatalom számára 
nem pusztán tradíció, hagyomány, hanem identitás-manifesztáció; d) épp ezért a 
történelem politikai típusú használata – pro és kontra – töretlen; e) ez a fajta tör-
ténelemhasználat mind terminológiailag, mind tartalmilag (történeti-fogalmi tekin-
tetben) ütközik a professzionális történelemkezeléssel. 

 
Megfontolások 
 
Ha igaz a fentebb kifejtett gondolatmenet és helyzetkép, akkor ebből többféle 

megfontolás is adódik. Az nem is lehet kérdéses, hogy a történettudomány – és 
művelői, a történészek – másfélszáz év távlatában olyan körülmények között alakí-
tották és alakítják ki szakmai autonómiájukat, amelyek folyamatosan azt jelzik: tár-
gyuk nem az ő kiváltságuk. A történelem használata nem a történészek előjoga. 

A nemzeti identitásteremtésben a történelemnek megkerülhetetlen szerepe 
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volt s – többek között - a modern magyar história legitimációs alakulása okán a 
szerep nemhogy elhalványult volna, hanem – immár politikai identitáskategóriákba 
átcsúszva – erősödött s most is virulens.  

Az identitáskonstrukciók történelemigénye, történelemhasználata mindig is el-
tért – s el is fog térni – a történettudomány történelemhasználatától, nyelvezeté-
től, módszereitől, hiszen ettől az, ami. A szakmai és politikai, identitáskonstrukció-
ban érdekelt történelemhasználat eltérése egyértelműen kihívást, feszültséget je-
lent a történészek számára, amelyre léteztek, léteznek megoldások, noha ezek 
nem feltétlenül jó megoldások.  

Az ontologikusan különnemű történelemhasználat miatt a történettudományt 
– és a történészt – két veszély fenyegeti. Az egyik, ha nem veszi tudomásul, hogy 
tárgyát mások, másra használják. Ekkor lép fel a törzsi kulturális attitűd. A törté-
nész témaválasztásában minél távolabbra kíván kerülni az identitáspolitikai mező-
től, az endogámia szellemében csak a törzsön belülieket tekinti partnernek, rájuk 
hivatkozik, s úgy dönt, hogy másokkal nem is kommunikál. A folyamatban a tör-
zsön belül kialakulhatnak nagycsaládok – informális működésüket lehet szakmai 
klikkesedésnek is nevezni. Elzárkózás az elzárkózáson belül. A magatartástípusnak 
kétségkívüli előnye a szakmai autonómiára való törekvés. Nagy hátránya viszont 
az, hogy – éppen az egyre szűkebb körre szoruló kommunikáció okán – intellektuá-
lisan érdektelenné, unalmassá válik. Elveszhet az, hogy a történelem azért fontos a 
tárgy művelője számára, mert érdekes, s mert másoknak is jelent valamit. Ezért 
aztán az unalom, s az ily módon értelmezett szakmaiság édestestvérré válnak. A 
belterjesség és az érdektelenség szövetsége jön, jöhet létre.  

A másik nagy veszély az, hogy a történettudomány – a történész – teljes mérték-
ben tudomásul veszi a politikai, illetve identitásszükséglet kihívását, erejét, s igyek-
szik ennek megfelelni. Ebben az esetben a két szféra történelemhasználati igényének 
különbsége miatt a szakmai professzionalizmus szívódik fel, viszont a történész aktív 
formálója lehet politikai kurzusoknak, illetve a hozzájuk tartozó identitáspolitikai 
konstrukcióknak. Az ilyetén tevékenység kilép a törzsi keretek – és védettség – köré-
ből, s hiheti azt, hogy egy egész nemzetet tanít, nem középiskolás fokon. A magyar 
történettudomány történetéből mindkét veszély beteljesülésére a múltból és a je-
lenből is jó néhány példát lehet felhozni. 12 

Az eltérő történelemhasználat iránti igény kielégítését tehetséges elődeink in-
kább kompromisszumosan oldották meg. Szekfű Gyula egyszerre folytatott pro-
fesszionális historikus tevékenységet – miközben megírta a bethleni konzervatív 
reform történeti igazolását és 1945 után a sztálini Szovjetunió dicséretét. Kosáry 
Domokos 1943-ban megírta antiszemita ihletettségű, Magyarország történetéről 
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 Persze az is egy lehetséges tartalmi reakció, ha valaki a történettudomány eszközeivel vizsgálja a 
történelem másfajta használatát Magyarországon. Vékony erecskéről van szó – különösen nemzetközi 
összehasonlításban. De azért létezik. Zeidler Miklósnak az irredenta kultuszról, Vörös Boldizsárnak a 
Kommün identitáspolitikájáról, Vér Eszter Virágnak az Erzsébet-kultuszról szóló írásai – mások mellett - 
ezt példázzák. Szakmai munkám egyik lényeges irányának tartom a történelem identitáspolitikai hasz-
nálatának elemzését. Erről tanúskodik az 1848. centenáriumáról szóló könyvem, továbbá a magyar 
szimbolikus politikáról, a Hősök teréről, illetve a Kossuth térről írott monográfiáim.  
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szóló művét, s 1945 utánra – becsületére váljék – műveiben ezt az antiszemitiz-
must elfelejtette. Sok variációban, sokféle kompromisszum volt lehetséges. Régen 
is, most is. Egy mindenesetre bizonyos: a magyar történettudomány története 
nem írható meg a történész-törzs történeteként. A magyar történetírás mindig is a 
többes történelemhasználat körülményei között élt. A körülmények különböztek, a 
politikai rendszerek eltérőek voltak, de a többes történelemhasználat tényezője 
állandónak bizonyult.  

A törzs létezik, de bizonyosan nem endogám. Mert ott van vele, körülötte az a 
magyar kultúra, ami a többes történelemhasználat igénye miatt, állandó érintke-
zésre, interakcióra ösztönzi, kényszeríti. Ezáltal létezik, s ezáltal nem létezik. 

Egyszerre van és nincs – pontosan úgy, mint életünkben oly sok minden más. 
 


