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Erdődy Gábor: Tradicionális történelmi identitás –
modern politikai eszmerendszer. Antall József kereszténydemokrata 
politikai fi lozófi ája és annak nemzeti történelmi beágyazott sága

(Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2011. 236 o.)1

Történészként is mindig kompromisszumokra hajló voltam. Szintézis-
ben látt am a dolgokat, és soha nem azonosultam oly módon senkinek 
az eszméivel vagy cselekedeteivel, hogy mondjuk Széchenyi-imádó 

lett em volna, vagy vele szemben Kossuth pártját fogtam volna, vagy Deák 
Ferenc érveit hallott am volna meg jobban Kossuth és Eötvös ellenében. Vé-
leményem szerint az a helyes, ha mindig együtt  látjuk a nagy kortársakat… 
Ezek az emberek és az ő nagyszerű igazságaik énrám együtt  hatott ak és hat-
nak ma is. Az más dolog, hogy Széchenyiről és Eötvösről az a véleményem, 
hogy ők többek is voltak egy politikusnál meg kevesebbek is. Mindkett en 
nagy gondolkodók voltak, és mindkett en a maguk módján a politikában 
amatőrök maradtak. Az igaz profi  politikus Kossuth és Deák volt abban a 
nemzedékben.2

A hang Antall Józsefé. A kéz Erdődy Gáboré.
Ám itt  a kett ő – eltérően a nevezetes bibliai történett ől – éppenséggel nem disszonan-

ciában, hanem egységben van. Ennek garanciája Erdődy Gábor személyes életútjában 
és történészi minőségében rejlik: ő a 20. századi magyar história utolsó rendszerváltása 
utáni első magyar miniszterelnöknek a nemzetközi kapcsolatok területén fontos mun-
kát végző munkatársa.3 Ezért nem szükséges hosszabban töprengeni szerző és témája 
kapcsolatán, a témaválasztás miértjén, eredetének okán. A kapcsolat, a volt közös célok 
ellenben messze nem lennének elégségesek a megnyugtató eredményhez. Ahhoz tör-
ténészre volt szükség.

Tehát a munka azé a történészé, aki ott honosan mozog az egyetemes és magyar tör-
ténelem 19–20. századi – nem éppen rövid, s nem éppen egyszerű – világában, aki tud-
ja, hogy vértelen eszmetörténetet eredménnyel lehetetlen művelni. Mert a színvonalas 

Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   191Külügyi Szemle 2011_4_foreszvalt.indd   191 2012.03.05.   10:49:462012.03.05.   10:49:46



192 Külügyi Szemle

Könyvekről

eszmetörténet csak akkor létezik, ha a munka messze több az adott  történelmi személy 
– esetünkben Antall József – nézeteinek egy-egy témakör köré csoportosított  rekonst-
ruálásánál. Ezért a szerző ezeket az eszméket a történelmi folyamatok hús-vér valósá-
gával hozza szerves kapcsolatba.

A feldolgozáshoz viszont ismerni kell (Erdődy Gábor pedig valóban ismeri) azt a 
kurrens szakirodalmat, amely alapján ma a lehető legtöbbet tudunk a 19. és 20. századi 
történelemről – s természetesen nem a maga soha nem létezett  bezártságában, hanem 
a nemzetközi kapcsolati hálók befolyásolta, tényleges valóságában. Azon sem kell cso-
dálkoznunk, hiszen ez természetes, hogy – mivel főhősének, Antall Józsefnek vezérlő 
csillaga a nemzet volt – a szerző ott honosan mozog abban a ma kurrens elméleti iroda-
lomban, amelyet az elképzelt közösségekről értekező Benedict Anderson, az emlékezet és a 
történelem között i világ szövevényeiben barangoló Pierre Nora munkái, a történeti meg-
ismerés buktatóit hazai tájainkon oly gyakran bemutató Gyáni Gábor munkái jelentenek.

A téma, a kereszténydemokrata Antall József politikai fi lozófi ájának faggatása – lép-
ten-nyomon meggyőződve és meggyőzve arról, hogy idejekorán eltávozott  miniszter-
elnökünk nézetei nemzeti történelmünkben mily mélyen beágyazott ak – és az általa 
vallott  nézetek bemutatása, fájdalmasan időszerű, s mai útkereséseink közepett e ki-
váltképp nagy haszonnal kecsegtet. Ez annyira természetes, hogy nem igényel további 
magyarázatot.

Miben van Antall József időszerűsége? Leginkább abban, amit előjáróban már idéztem:
- Antall József tudta, hogy nemzeti összefogás nélkül nem lehet eredményt elérni. 

Ragaszkodott  az alapértékekhez, az alapeszmékhez, „amelyek érdekében együtt  kell 
küzdenünk, de – hangsúlyozta – nem a gyűlölet, nem az uszítás, nem a felelőtlenség 
jegyében”.4

- Antall József tisztában volt a mítoszok erejével, de – mint a könyv szerzője teljes 
egyértelműséggel megfogalmazza – „Antall racionális tényekre alapozott  mitológia-
képzései … mentesek maradtak az illúzióktól, a szélsőséges hangsúlyoktól, a szenvedé-
lyektől, az értelem rovására érvényesülő kuruckodástól, de távolról sem az érzelmektől 
és a szakszerűséget nem sértő romantikától”.5

Az antalli időszerűség vélhetőleg leglényegesebb eleme „a nemzeti összetartozás 
mindenekfelett  álló szellemisége” – ezt a szellemiséget találta meg Széchenyi István 
munkásságában.6

Erdődy hangsúlyozza, hogy „Antall szellemiségéhez, történetfelfogásához, politikai 
mentalitásához Eötvös József báró állt a legközelebb.”7

*

Antall József igencsak ismerte a történelem valódi természetét. Ezért van az, hogy bár 
Kossuth és Széchenyi vitájában az utóbbinak a Béccsel való nyílt összecsapástól és a 
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bukás látomásától való rett egését bizonyított nak találta, „mégis arra a következtetésre 
jutott , hogy a szerinte elkerülhetetlenül bekövetkező fegyveres harc »még bukásában is 
több eredményt hozott , mint az előre egyezkedő békés törekvések«”.8

Minden tisztelete ellenére, a történész Erdődy Gábor természetesen nem kritikátlan: 
Antall Józsefnek a Horthy-korszakról alkotott  képe kapcsán írja: „Néhány helyen pon-
tatlanul és némileg leegyszerűsítve fogalmazott  ugyan, s nem lévén a korszak kutatója, 
20 évvel korábban egyszerűen nem tudhatott  olyan dolgokról, amit a történett udomány 
azóta feltárt.”9 Helyesen állapítja meg, hogy Antall Józsefnek a korról született  „állás-
foglalásai nem tekinthetők a szaktörténész teljességre és kiegyensúlyozott  ábrázolásra 
irányuló szakmai megnyilvánulásainak, ezért annak kritériumai nem kérhetők szá-
mon rajtuk [ti. állásfoglalásain – P.P.] – egy politikai diskurzus részét képezték, s ennek 
részeként értelmezendők”.10

Én még élesebben fogalmaznék: több ponton (és messze nem egyedül, ugyanakkor a 
rá szórt valótlanságoktól elhatárolódva) nem tartom kellőképpen történetinek, megala-
pozott nak Antall Józsefnek a Horthy-korszakra vonatkozó értékelését. Ám azzal teljes 
mértékben azonosulni lehet, hogy – mint Erdődy Gábor írja – „kiemelkedő jelentőséget 
tulajdonított  a népi írók 1930–40-es években kibontakozó mozgalmának, s mindenek-
előtt  Illyés Gyulát, Németh Lászlót, Kovács Imrét, valamint Bibó Istvánt tekintett e a 
népi-nemzeti örökség európai formátumú képviselőjének”.11

És abban is mélyen igaza volt, hogy a 20. századi magyar történelem legmegrázóbb 
fejezete a holokauszt volt.12

*

A szerző bemutatja az antalli eszmerendszer fontos, fi gyelmeztető, napjainkban nem 
éppen mindig érvényesülő elemeit is.

„A parlamenti demokrácia érinthetetlen alapkövét és nélkülözhetetlen garanciáját 
– írja összefoglalóan a monográfus – Antall a demokratikus pártok váltógazdaságában 
határozta meg. A különböző társadalmi rétegek sokszínű érdekeit artikuláló többpárt-
rendszer erősítését elsőrendű nemzeti érdeknek nevezte, míg az annak gyengítésére, 
elsorvasztására irányuló törekvéseket magának a parlamenti demokráciának a gyen-
gítésével azonosított a. A három konzervatív kormányzópárt egységes pártt á alakítá-
sát visszatérően elutasított a, mivel rendkívüli fontosságot tulajdonított  annak, hogy a 
többpártrendszerben »mindig legyen olyan politikai erő, amelyik nem kopik el a hatalom 
gyakorlásában, és … mindig meglegyen a politikai váltógazdaság lehetősége.« Egyenesen 
tragikusnak látt att a azt a lehetőséget, ha Magyarországon csupán egyetlen felállás lé-
tezne, s annak alternatívájaként mindössze a diktatúra kínálkozna.”13

„Hangsúlyozta – olvashatjuk nem sokkal odébb a súlyos igazságot –, hogy a sok-
színű, tarka politikai párttabló megteremtése és megőrzése a valódi demokrácia 
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nélkülözhetetlen feltétele, mivel »attól van egyensúlyban egy ország, hogy a konzervatív 
értékektől … a baloldali értékeknek a képviseletéig mindennek helye van a politikai palet-
tán.« A pártok között i elvszerű és korrekt vitáknak a plurális demokrácia játékszabályai 
alapján történő lefolytatását az egészséges demokratikus közösség működése, az egész-
séges nemzeti lelkiállapot nélkülözhetetlen alkotóelemének, a többpárti demokrácia 
természetes velejárójának tekintett e. Meggyőződése volt ugyanis, hogy nézetkülönbség 
nélküli egység nem létezik, s az annak erőszakos létrehozására irányuló törekvéseket 
határozott an elvetett e.”14

„Határozott an megfogalmazta azonban kritikáját – így a kiegyensúlyozott  ábrázolás-
ra törekvő szerző –, amennyiben úgy érzékelte, hogy az ellenzék megsérti a demokrati-
kus normákra alapozott  játékszabályokat. Különösen veszélyesnek nevezte, ha »a velünk 
szemben álló oldal … folytatja a politikai gyalázkodást«, »a demokratikus rendet és a jogállami-
ságot aláásó politikát«, és megakadályozza a társadalom stabilitásához nélkülözhetetlen 
centrum megerősödését. Elutasított a azt a gyakorlatot, amikor »nem eszmékért folyik a 
harc, hanem valóságos hatalmi és pénzügyi célokért,« s a demokraták feladatának, egyenesen 
kötelességének minősített e a folyamat megállítását. A kormány elleni támadásoknál 
sokkal súlyosabbnak tartott a, hogy a propaganda valójában »az egész parlament lejára-
tására is irányul«, melynek belátható következményeként komolyan tartott  az alkotmá-
nyos rendet sértő, a szélsőségeket erősítő »weimarosodási folyamat« megindulásától.”15

„Antall a jogállamiság minőségét messzemenően meghatározó stratégiai jelentőségű 
szféraként tekintett  – olvassuk az újabb, bőrünkön nap mint nap érzett  súlyos probléma 
taglalásaként – a sajtó, a kultúra, az oktatás teljes körű szabadságára, melynek korláto-
zását klasszikus liberális felfogásából eredendően csak azon a ponton tartott a megen-
gedhetőnek, ahol az mások szabadságát, vagy jogait sérti. A demokrácia működésében 
megkülönböztetett  funkciót tulajdonított  a szabadság nélkülözhetetlen att ribútuma-
ként tisztelt sajtószabadságnak, melynek elválaszthatatlan tartozékaként ismerte el a 
kritika s a kommentár teljes szabadságát, a hazugságot azonban összeegyeztethetet-
lennek tartott a a demokratikus újságírói magatartással. Megengedhetetlennek nevez-
te továbbá, hogy »a tömegtájékoztatás műhelyei a pártok között i politikai küzdelmek színterei 
legyenek«, mint ahogy minden eszközzel megakadályozandó torzulásként minősítve 
óvott  att ól, hogy »a nemzeti médiumokat valamely párt, szakmai közösség, művészi irányzat 
vagy üzleti érdekcsoport sajátítsa ki«. Meggyőződése szerint »ezek élére ezért olyan pártatlan, 
közmegbecsülésnek örvendő személyiségeket kell állítani, akik a szellemi életünket terhelő konfl ik-
tusok kiélezése helyett  azok feloldására törekszenek.«”16

„Antall mintegy sajátjaként idézte – és mi is ezt idézzük, hiszen munkánk, létünk 
szempontjából a leglényegesebbről van szó – azt a Széchenyi István óta szinte közhely-
ként hangoztatott  tételt, miszerint »a nemzeti megújhodáshoz kiművelt emberfőkre van szük-
ségünk.« Ennek jegyében – emlékezteti az olvasót Erdődy Gábor – a kormányprogram 
hangsúlyos részévé emelte a művelődés ösztönzését, a nevelés társadalmi szerepének 
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megerősítését, az oktatás korszerűsítését, a nemzeti kultúra megújítását és a nemzeti 
hagyományok újjáélesztését. Sajnálatt al állapított a meg ugyanakkor, hogy a magyar 
társadalmat megosztó ellentéteket a kulturális szféra nem egyszerűen csak tükrözte, 
hanem sajátos eszközeivel összpontosított a, sőt fel is erősített e azokat.”17

*

Az 1932-ben született  és 1993-ban elhunyt Antall József életének történészi nézőpontból 
két spáciuma van.

Az első a legutóbbi, 1989/1991-ben lezajlott  rendszerváltás előtt i életszakasz. Ez a 
históriának lezárult időszaka, amelyet hiába neveznek sokan jelenkortörténetnek, az 
bizony nem az. Mert már bizonyosan a történelem birtoka. És azután itt  van jelenko-
runkként az ő üstökösként történt felemelkedése, s rövid néhány esztendővel később 
bekövetkezett  halála.

Az első időszak jól kutatható. Arról tehetség, tisztességes szándék és tisztességes 
felkészültség birtokában hitelesen lehet írni.

A második időszak a máig – és ki tudja, még meddig – tartó, le nem zárt korszaké, 
amelyről történelmi mércével mérve teljesen hitelesen még aligha lehet írni. (Természe-
tesen eszem ágában nincs elvitatni, hogy ennek a két évtizednek a tényeit, számtalan 
jellemzőjét, statisztikai mutatóit, fontos történéseit is lehet – főleg, ha a nemzetközi ho-
rizont magasságán van a nézőpont – hitelesen előadni. Ám számtalan, s messze nem 
marginális összefüggésének megragadhatósága, az egésznek a meglátása és látt atása 
igencsak problematikus.) De tehetség, tisztességes szándék és tisztességes felkészültség 
birtokában lehet róla annál hitelesebben írni, mint ahogyan azt sokan mások teszik.

1956 ügyének bukása után Antall József – szállóigévé vált szavával élve – „aláme-
rült”.18 Aztán az 1964-ben megnyílt Orvostörténeti Múzeumnak munkatársa, egy év-
tizeddel később igazgatója, majd főigazgatója lett . 1982-ben a Munka Érdemrend arany 
fokozata kormánykitüntetésben részesült. És ő nagyon jól tudta, hogy ez az elismerés 
jogos, és kézfogással illik elfogadnia.

Mert – mint elöljáróban szavait idéztem – mindig kompromisszumokra hajló szemé-
lyiség volt. Mert – ha úgy tetszik – a szó nemes értelmében vett  vérbeli politikus volt. 
Mint a magyar nemesség legjobbjainak gyermeke, tisztában volt azzal, hogy senki sem 
választhatja meg korát, abba beleszületünk. És ez természetesen nem morális gyenge-
ségből, hanem annak felismeréséből sarjadt, hogy mindig vannak „környülállások”, s 
ezek jegyében az 1956-ban vérben és szennyben született  diktatúra a nyolcvanas évek 
derekára autoriter rendszerré változott , amelyet – bármilyen sokak teszik is – nem he-
lyes puha diktatúrának minősíteni.
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*
Egy 1943-as meleg nyári napon, Marczali Henrik sírkőavatásán Szekfű Gyula többek 
között  arról is beszélt, hogy „emberek és nézetek folyton változnak, de a dolgok futó 
sorozatában vannak változtathatatlan, befejezett  életek és művek, melyeknek semmi 
sem árthat többé, az sem, hogy miként gondolkodnak róluk a történelemnek változó, 
továbbsodródó, még be nem fejezett  életű emberei”.

Így van ez Antall József esetében is. Erdődy Gábor munkája érdemi segítség abban, 
hogy erről az életműről a maga tisztaságában gondolkodjunk.

Ám arra, hogy ez az életmű végül is mennyiben segített e és a jövőben mennyiben 
segítheti azt a célt, hogy a mi jobb sorsra érdemes népünk részévé váljon egy emelkedő 
nemzetnek, s azt, hogy a nemzet egyáltalán emelkedő legyen – be kell látnunk –, nem 
tudunk még történelmileg hiteles választ adni. De azt, hogy Antall József ezért dolgo-
zott , s olyan életművet hagyott  hátra, amelyet nagy hiba lenne elfeledni, becsmérlések-
nek, leszólásoknak átengedni, azt bizonyosan tudjuk.

És ebben a tudásunkban Erdődy Gábor most bennünket – bizony felett ébb időszerű-
en – igencsak megerősített . Tehát könyvét gyakran és mennél többen vegyünk kézbe. 
Mindnyájunknak javára válik.

Pritz Pál

Jegyzetek
  1 A könyvet az ELTE Bölcsészett udományi Karán, 2011. november 30-án Entz Géza művészett örténész, 

az Antall-kormány miniszterelnökségi államtitkára és (a fenti szöveggel) Pritz Pál mutatt a be.
  2 I. m. 37. o.
  3 1990-től a Külügyminisztériumban főosztályvezető-helyett es, 1990–1992 között  hazánk bonni 

nagykövetségén követi rangban első beosztott , majd 1996-ig ugyanott  nagykövet. (2002 és 2007 
között  az Apostoli Szentszék mellett i magyar nagykövet.)

  4 I. m. 25. o.
  5 Uo. 27. o.
  6 Uo. 43. o.
  7 Uo. 44. o.
  8 Uo. 47. o.
  9 Uo. 82. o.
10  Uo. 86. o.
11  Uo. 96. o.
12 Uo. 102. o.
13  Uo. 175. o.
14  Uo. 175-176. o.
15  Uo. 177. o.
16  Uo. 182. o.
17  Uo. 182. o.
18  Jeszenszky Géza szerint – aki volt szíves írásomat kéziratban elolvasni – egykori egyetemi kollégája, 

Fehér Ferenc adta ezeket a szavakat Antall szájába, 1957-es vagy 1958-as találkozásukra emlékezve. 
Szó szerint nem, de abban az értelemben helytálló, hogy 1958-ra Antall József feladta a diktatúra 
megszűnésébe vetett  reményét; tanítványainak azt tanácsolta, hogy túlélésre rendezkedjenek be, de 
egyben készüljenek föl arra a távolabbi kedvező pillanatra, amikor 56 céljai megvalósíthatóak lesznek.
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