
dául, aki mosogatófiúként egyszer
összeüt egy csalamádét a görög ét-
teremben, ahol dolgozik, és az a
vendégek közül egy úrnak annyira
ízlik, hogy felszólítja Kovácsot, aki-
nek egyébként a szakácsmûvészet-
hez eddig a pontig semmi köze
nem volt, hogy gyártsa a savanyúsá-
got nagyban, minden segítséget
megkap. „Az uborkareceptet ké-
sõbb tízezer dollárért vette meg
egy élelmiszeripari vállalat”. A tör-
ténet – túl azon, hogy Sydneyben
játszódik – a könyv sok hasonló tör-
ténetével együtt túl kerek, túl se-
matikus. A háttérrajz túlzottan el-
nagyolt ahhoz, hogy magát a sikert
hitelesnek tekintsük, mégha a való-
ságnak a részletek meg is felelnek.

Talán az a baj, hogy csupán
ennyi volt Sárközi célja: nagyon
tömören bemutatni nagyjából száz
sikeres, karriert befutott emigráns
életrajzát. Ám ez a gyûjtemény így
a szócikkek számában túl sok,
mélységében túl kevés. Sajnos az
anekdotázó stílus is a könnyed
hangvételû bulvársajtóhoz közelíti
a könyvet, és az elsõ oldalon emlí-
tett „szépíró” helyett az utolsó ol-
dalon a saját életútját tömören
összegzõ, a BBC magyar szerkesz-
tõségében negyven évet eltöltött
szerzõ újságírói talentumát pél-
dázza.

TÁRNOK ATTILA

(Noran Kiadó, Budapest, 2008, 
234 oldal, 2499 Ft)

BRYAN CARTLEDGE:
Megmaradni
A magyar történelem egy
angol szemével

Ahogyan azt e kötet felidézi, a II.
világháborút lezáró párizsi béke-
szerzõdés megkötése után a Ma-
gyarországon állomásozó brit se-
reg vezetõje, Edgcrumbe dandár-
tábornok utolsó jelentésében a kö-
vetkezõket jegyzi meg a magyarok-
ról: „Eltekintve a külsõ hatásoktól,
ha kevesebbet törõdnének a politi-
kával és a múltjukkal, képesek vol-
nának valódi demokrácia létreho-
zására.” Érdekes, hogy az ehhez
hasonló, mégoly vitriolos vélemé-
nyeket sokkal inkább mellbevágó-
nak találjuk akkor, ha egy kívülál-
lótól, egy hazánkba tévedt turistá-
tól halljuk, mintha valamely honfi-
társunktól. Hát még ha nem egy
szállóvendég, hanem egy velünk
sokáig együtt élõ és lélegzõ külföl-
di kísérel meg rólunk és történel-
münkrõl átfogó képet rajzolni,
ahogy azt jelen kötetünk szerzõje,
Bryan Cartledge is tette. Nagykö-
vetként több évig szolgált Buda-
pesten a nyolcvanas évek elején, de
munkája végeztével sem múlt el a
fogadó ország iránti szimpátiája;
különös, de mégis nemes szolgálat-
nak nevezhetjük, hogy neki kö-
szönhetõen egy, a teljesség igényé-
vel megszerkesztett magyar törté-
nelem végre angol nyelven is hoz-
záférhetõ.
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tokkal és táblázatokkal.” Nem kí-
ván tehát azokhoz szólni, akiket az
emigráció mélyebb vetületei von-
zanak („a szépírót elsõsorban az
egyéni sorsmorzsák érdeklik” –
mondja); nincs itt hely a társadalmi
háttér, a számûzetés lélektana, a kü-
lönbözõ rezsimek alatt üldöztetést,
meghurcoltatást megtapasztaló
ember sorsának elemzésére, inkább
csak lexikoncikk-szerûen egymás
után rendezett, nagyjából száz élet-
rajz összekötõ szövegekkel egybe-
fûzött sorozatáról van szó, és ez, a
maga szintjén, talán elfo-
gadható.

Ekképpen Sárközi
megszólítja azokat az olva-
sókat, akik valamilyen te-
kintetben (családi, baráti
szálakon keresztül) kapcso-
lódnak vagy akár csak
szimpatizálnak az egykori
angliai magyar emigráció-
val. Így az idõsebbek esetleg saját
magukat vagy családtagjaikat igye-
keznek felfedezni az élettörténetek
között, a szimpatizánsok pedig
vonzó, modellértékû életsorsok
után kutakodhatnak a könyvet la-
pozgatva. Az idõsebb generáció
csalódásra ítéltetett, mert Sárközi a
17. századtól kezdi kronologikus
rendben feltárni a kutatott szemé-
lyek életútját, és a II. világháborút
követõ nemzedékkel zárja könyvét;
a mintegy tízezer fõnyi, Angliába
vetõdött ’56-os menekült mindösz-
sze néhány oldalt kap. Sárközi nyil-

vánvalóan nem akarja mérlegre
tenni a saját nemzedékét: egyeseket
kiemelni, másokat kizárni a felso-
rolásból, vagy csak súlytalannak vé-
li az utóbbi fél évszázad során Ang-
liába érkezettek sikereit. Minden-
esetre aki rokont, netán saját magát
keresi a könyvben, rég elmúlt koro-
kat kell visszaidézzen.

A mai Magyarországon élõ
Nyugat-szimpatizánsok, az Anglia
felé kacsintgató fiatalok számára,
akik elég szép számmal indulnak el
manapság a szigetország felé, s akik

az itthoni légkörbõl való
elvágyódás okán, kiutakat
keresve, a brit berendezke-
désben vélnek szabadító
kulcsot lelni válságaik ke-
zelésére, Sárközi könyve
már több haszonnal ke-
csegtet. Ez az olvasóréteg
tudniillik a múlt emigrán-
sainak sikerei mögött pon-

tosan azt fogja felfedezni, amit ke-
res: Sárközi, talán számára érthetõ
logika mentén, szinte kivétel nélkül
olyan bevándorlók sorsát mutatja
be könyvében, akik kiemelkedtek a
befogadó társadalomból, sikerekre,
gazdagságra, elismertségre tettek
szert. Csak elvétve említ olyan ese-
teket, mint Babits Ildikóé vagy
Krassó Miklósé, akik homályban,
megtörten végezték be angliai éle-
tüket.

Ez a sikerorientáltság, a karri-
ertörténetek bemutatása ugyanak-
kor zavaró is. Kovács Mihályé pél-
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nevezi. Ám ezen apró portrék, még
ha elnagyoltak is, alkalmasak arra,
hogy a történelem személyesebb
olvasatának lehetõségét felvessék.
Ehhez nyújtanak segítséget a kultú-
ráról és a mindennapokról szóló ki-
sebb szövegrészek, illetve a nagy-
követként hazánkban eltöltött évek
személyes benyomásaiból építkezõ
szakaszok is. Bryan Cartledge mûve
nem csupán a hazánk iránt érdeklõ-
dõk, de a kívülállók véleménye felé
fokozott figyelemmel fordulók szá-
mára is hasznos olvasmány.

ZSOLNAI GYÖRGY

(Fordította Bánki Vera, Officina Kiadó,
Budapest, 2008, 608 oldal, 7500 Ft)

Szekfû Gyula és
nemzedéke a magyar
történetírásban

A 20. század elsõ felének történész-
generációja jelentõs szerepet ját-
szott a honi történettudomány fej-
lõdésében. Többen közülük nem-
csak a szûkebb szaktudományban
voltak és vannak jelen, hanem erõs
szellemi hatásuk kimutatható a kul-
turális életben is.

Az említett tudósgeneráció
legismertebb alakja kétségkívül
Szekfû Gyula. Halálának 50. évfor-
dulóján, 2005 októberében ren-
dezték a róla szóló konferenciát
egykori alma matere, az Eötvös

Collegium falai között. Az itt el-
hangzott elõadások szerkesztett
változatát jelentette meg 2007-ben
az Argumentum Kiadó.

A szokásos helyszûke miatt ter-
mészetesen csak néhány tanulmány
bemutatására van lehetõség. Az el-
sõ Gergely András Szekfû Gyula és a
„Harmadik Magyarország” írónem-
zedéke címû munkája, amely a tör-
ténész és a népi mozgalom kapcso-
latát elemzi. Gergely már a nyolc-
vanas években írt egy nagyon érde-
kes tanulmányt Szekfû és Németh
László kapcsolatáról, s itt korábbi
elgondolásait terjeszti ki a népi
írókhoz való viszonyára. A szerzõ
szerint Szekfû tudományos és köz-
életi munkásságával a hivatalos, az
„elsõ Magyarország” pozícióját vé-
delmezte, amely szemben állt a né-
pi mozgalommal, ezért a közöttük
lévõ ellentét egyszerûen kibékíthe-
tetlen volt. Sokan vitatkoznak
Gergely azon megállapításával,
hogy Szekfû tudományos arisztok-
ratizmusa miatt utasította el a né-
piek felvetéseit, illetve hogy kon-
zervativizmusának eszmei alapja a
19. századi pozitivista felfogás,
amely rögeszmésen hisz az objek-
tív igazságban.

Ujváry Gábor A végtelenben új-
ra találkoznak címû tanulmányában
fontos kérdéssel foglalkozik: Hó-
man Bálint és Szekfû kezdetekben
párhuzamos, késõbb szétváló élet-
útját, munkásságát elemzi. Kétség-
telen, hogy Szekfût nem érthetjük
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A Megmaradni kötetcím (az
eredetiben: The Will of Survive)
már önmagában jelzi a szerzõ lé-
nyeglátását és történelemfelfogá-
sát, hiszen a sodró lendületû szöveg
folyamatos próbatételként mutatja
fel a történelmet, amelyben a ma-
gyarság a legkülönfélébb módokon
mérettetett meg. Ezt sugallja a tab-
lószerûen és alapvetõen kronologi-
kusan szerkesztett fejezetek sora is,
ahol a 20. századot a „hármas tra-
gédia és újjászületés” korszakának
nevezi, a hitleri Németország és a
király nélküli Magyar Királyság kö-
zötti felemás kapcsolatot pedig fa-
usti egyezségnek bélyegzi.
Ugyanakkor imponáló az
a szempont is, melynek
révén feltárhatónak véli a
legutóbbi századokban
megnyilvánuló kudarco-
kat. A nemzetiségi kérdés
olyan fonálként húzódik
végig újkori történelmün-
kön, kezdve 1848–49 si-
kertelenségétõl a dualizmus (Cart-
ledge szerint indokolatlanul erõtel-
jes) magyarosítási törekvésein és
Trianon tragédiáján át a kisebbségi
sorba kényszerített határon túli
magyarok legújabb kori helyzetéig,
amely nem csupán jellemezte, ha-
nem egyúttal determinálta hazánk
mozgásterét az európai nemzetek
porondján. Ez persze csak akkor
tûnik súlyos felismerésnek, ha elte-
kintünk a szubjektív szempontok-
tól, és pár pillanatig elidõzünk az

objektív szemlélõ helyzetében. Ez
Cartledge-nak sikerül, hiszen pél-
dául Trianont nem csupán arányta-
lannak, hanem egyenesen igazság-
talannak találja, de nem okoz neki
nehézséget az sem, hogy kritikusan
feltárja a szövetségesek „túlnyeré-
se” mögött egykor munkáló hatal-
mi indulatokat is (hosszasan ele-
mezve például R. W. Seton-
Watson brit történész magyarelle-
nes propagandájának elsöprõ hatá-
sát). A „nemzeti önbecsülést” visz-
szaadó ’56-os forradalom kapcsán
pedig megjegyzi, hogy a Nyugat
sohasem nyújtott Magyarországnak

„valódi támogatást”, ami-
kor szükség lett volna rá.

A könyvben érthetõen
nagyobb hangsúly esik az
újkorra, mint a Mohács
elõtti eseményekre; igaz,
az alaposabban vizsgált
idõszakok rendkívül jól
megkomponált és színes
adalékokkal fûszerezett

fejezetei bizonyosan nem fognak
elegendõ kárpótlást nyújtani a kö-
zépkori független magyar állam
után érdeklõdõknek. Mindemellett
furcsa lehet magyar füleknek az a
tónus, ahogyan történelmünk meg-
határozó alakjait tárgyalja. Rövid,
skiccszerû jellemzéseket közöl töb-
bekrõl, de gyakran komplett élet-
pályákat is ismertet; így Horthyt
kiszámíthatónak, de erélyesnek és
becsületesnek, Rákosit „hihetetle-
nül intelligensnek” és szadistának
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