
Válogatott müveinek Magyar Klasszikusok-
beli kiadása, Keresztury Dezső magas igényű, 
ihletett bevezető tanulmányával. 

Ami ezután következett, és amit Kardos 
reprezentatív felmutatásánál természetesen 
jobban tükröz a könyvhöz csatolt bibliográfia 
— dr. Gottesmann Dóra lelkiismeretes, és 
teljes anyagában külön kiadást is megérdemlő 
munkája —, tehát mindez már irodalomtörté
netírásunk és könyvkiadásunk jelenébe vezet. 
Abba a jelenbe, amelynek a vizsgált munka is 
sok tanulsággal szolgáló része. És ennek mély 
átérzésével idézzük a monográfiából Aczél 
Györgynek, úgy véljük, e tanulságokra is 
fényt vető gondolatát: „S vajon nem kellene-e 
felhagynunk azzal a negatív tradícióval, 
amely mindig kitagad valamit és valami mást 
kanonizál? 1945-ben a Babits halotti maszkja 
című cikk kitagadta például Babitsot, egész 
életművét. Ma ugyanazok, akik Babitsot zász
lójukra tűzik, kitagadják a Jónás könyvét 

(mint anekdotikusat!), a Húsvét elóttöt, a For
tissimum, a Balázsolást, vagyis a babitsi életmű 
legnagyobb csodáit. Miért nem lehet a máig 
érvényes értékeket megőrizni, miért kell időn
ként kitagadni, s azután mea culpázva vissza
fogadni?" (553-554.) 

Mi Kardos Pállal szemben osztozni szeret
nénk a reményben is, hogy e negatív tradíció 
most már meg fog szakadni. Mert itt nézetünk 
szerint, a szerző interpretációjával szemben, 
nem a viták elapadásáról van szó. A termé
keny vita valóban „egyik eleme a halhatat
lanságnak" (554.). De nem eleme az érdemi 
vitáktól messzire eső olcsó pereskedések soro
zata. Ebben látjuk ama negatív tradíciót. 
És hisszük; az üres anathémák és óvatoskodó 
apológiák után eljött az ideje az életmű min
den értéke féltő gonddal való feltárásának, 
és a közműveltségbe való beplántálásának. 

Melczer Tibor 

NEMZETISÉG A FEUDALIZMUS KORÁBAN 

Tanulmányok. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 64. Szerkesztette: 
Spira György és Szűcs Jenő. Bp. 1972. Akadémiai K. 208 1. 

A Csehszlovák—Magyar Történész Vegyes
bizottság 4 éves szünet után 1971. május 4—5-
én rendezte tudományos ülésszakát a címben 
jelölt tárgykörről. A kötet nem az ülésszak 
egész anyagát tartalmazza, a szerzők — nyil
ván lényegesen — kibővítették referátumu
kat, a vitából semmit sem kapunk, holott a 
„nemzetiség", a szlovák anyanyelvűek „hun-
garus"-tudata, illetve nemzeti-nemzetiségi ön
tudata viszonyának kérdésében a szlovák és a 
magyar vélemények (néha módszerek) még 
igen távol állnak egymástól. Ennek ellenére 
csak üdvözölhetjük a „Vegyesbizottság" mun
káját, mely bizonyítja, „hogy lehet tárgyila
gos és elemző-kritikai vitát folytatni olyan 
kérdésekről is, amelyekben a szlovák és a ma
gyar álláspont a részleteket illetően nem volt 
egységes." (Arató Endre, MTA II. Oszt. Közi. 
1972. 49.) Fontos a vélemények kicserélése, 
egymáshoz közelítése, mivel közös múltunk 
megítéléséről van szó. Ezért lenne jó, ha leg
alább az alapvető fogalmak értelmezésében 
találnánk rokon vonásokat. Szűcs Jenő — a 
kötet legterjedelmesebb és elméletileg leggaz
dagabb — dolgozatában a nemzetiség fogalma 
körülírásának problémáit fejti ki, rámutat 
arra, hogy a történészek egy része automati
kusan nemzetiségnek nevezi mindazt, aminek 
később a nemzet (nemzeti) nevet adja. Mások, 
így L. V. Cserepnyin a polgári nemzetek előtti 
etnikai közösségeket nevezik narodnosztynak, 
melyek szociáltipológiailag a „törzs és a nem
zet közé" esnek, amelyekben „a nemzetre jel-
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lemző ismérvek... elemi fokon vannak adva". 
A továbbiakban ezt és más — Szűcs által ér
zékletesen ismertetett — fogalmi megközelí
téseket bírálja, találóan jegyezve meg, hogy 
az „objektív kritériumok" nem egy esetben 
„szubjektív mítoszok és tudományosan iga
zolhatatlan feltételezések." Azért emeltük ki 
e kérdést, mert egy másik értekezés, P. Rat-
kosé — Cserepnyin nyomán — így határozza 
meg a nemzetiséget: „Olyan etnikumról van 
szó, amely a törzsszervezet felbomlása után 
alakul ki, de ugyanakkor megelőzi a burzsoá 
nemzetté formálódást, közös területen lakik, 
él benne a kultujrális egybetartozás tudatának 
csírája, ami azonban a XVIII. század végéig 
inkább lokális, mint összterületi formában 
nyilvánult meg." Csakhogy nem derül ki: pl. 
a szlovákság esetében mit jelent a közös terü
let? Csak a mai Szlovákia földjét? Akkor a 
Békéscsaba vagy Nyíregyháza környéki, a 
XVIII. században már jelentős szlovák tele
pülések kívül esnek a szlovák nemzetiségen? 
Mihez kezdjünk a szerbekkel, akik a XVII. 
század vége óta szintén jelentős számban él
nek szétszórva Magyarországon, később 
Oroszországban is? De a „kulturális egybetar
tozás tudatának csírája" is több magyaráza
tot, elméleti megalapozást igényelne. 

E példa jelzi, hogy érdekes lett volna a 
vita közlése, a vitából láttuk volna a külön
böző nézetű szerzők számos érvét. Ján Dekan 
meggyőzően fejti ki, hogy szerencsétlen a 
„nagymorva" jelző használata nemzetiségi 
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terminusként, az „ómorva" pontosabb (kér
désben Rákossal vitázik), bár Dekan bevall
ja, hogy a Nagymorva Birodalom központi 
területein már kialakult nemzetiségről csak 
közvetett bizonyítékai vannak. Perényi József 
a XI—XIII. századi magyar „nemzeti öntu
dat" fejlődését rajzolja meg, az idézőjel az 
övé, hogy megkülönböztesse attól a fogalom
tól, amit ma használunk. A „nemzeti öntu
dat" kialakulásának kezdeteit a X. század 
utolsó évtizedeire teszi, majd az új, feudális 
nemzettudatot a XI. század kezdetétől szá
mítja. Érdekesen elemzi e szempontból Ano
nymus krónikáját, melyet „irodalmi jellegű 
prózai mű"-nek tart. „Műve minden mesés 
eleme ellenére, ha torzítva is, de visszatükrözi 
a valóságot" — állapítja meg. Ezért volna 
talán jobb irodalmi (művészi) szándékkal írt 
alkotásnak nevezni Anonymus krónikáját, 
melyről Klaniczay Tibor jegyezte meg: „sok 
esetben nem Anonymus kitalálásainak okait 
kell felderíteni, hanem helyesen kell tudni ér
telmezni azt, amit mond." (Itk 1969. 507.) 
így nyugodtan túlzásnak minősíthetjük Rat-
kos elhamarkodott kijelentését: Anonymus 
„prózai eposz"-t írt. Ratkos egyébként akkor 
is túloz, amikor Vajay Szabolcsot egy — vitat
ható — lábjegyzete miatt „irredentá"-nak 
nevezi (könyvét Klaniczay ismertette elisme
rően: ItK i.h.), valamint eleve figyelmen kí
vül hagyja, hogy a „szlovák etnikai terület" 
szintén vegyes lakosságú vidék volt, a mai 
Szlovákia földjén a IX. század végétől éltek 
magyarok, illetve a magyar törzsszövetséghez 
tartozók, az ásatások Szakolcáról, Délnyugat-
és Délkelet-Szlovákiából gazdag magyar anya
got tártak föl {Ján Eisner. Slovensko vpravé-
ku, Bratislava, 1933. 277-282.). Hiba, ha e 
tény jelentőségét eltúlozzuk, de az is hiba, ha 
egy zárt szlovák etnikum fejlődését erőszakol
juk keresztül, s csupán a betelepült német 
vagy magyar polgársággal, illetve nemesség
gel való harcában láttatjuk a „nemzeti-nem
zetiségi" öntudat alakulását. 

Benczédi László korreferátuma (A magyar 
rendi nemzettudat sajátosságai a XVI —XVII. 
században) jól egészíti ki Arató Endre eszme
történeti fejtegetését a XVIII. század magyar 
„nemzeti" ideológiájáról; mint ahogy ez utób
bi módszerében különbözik Ján Tibenskynek 
a szlovák nemzetiség kialakulását tárgyaló 
írásától. Arató tanulmánya az irodalomtörté
nészek számára is tanulságos, adatgazdag ér
tekezése az ideológia szempontjából elemzi a 
XVIII. század főleg verses alkotásait. Kár, 
hogy az irodalomtörténeti kutatásokat csak 
hellyel-közzel idézi. Az Extra Hungáriám... 
— Tarnai Andortól tudjuk— ekkor nem a ma
gyar köznemesi provinciális nacionalizmus
nak jelszava (azokat Arató megtalálta a ver
ses paszkvilluszokban), hanem a Tibensky ál
tal is említett szlovák és német származású 
tudósoké. Ahogy a verses paszkvillusok „dur

va" hangnemét sem hangsúlyoznánk érték
mérőként, hiszen az e korbeli „diákköltés" 
tónusa sem mindig szelídebb. A XVIII. szá
zad végének költőit is másképp osztályoznák. 
Baróti Szabó legalább annyira a „hivatalos 
köznemesi irányzat" költője, mint Rájnis (aki 
megírta a kérkedékeny nemesről a maga ver
sét), viszont sohasem írt volna köszöntő köl
teményt olyan hírhedt denunciánshoz, mint 
Alexovics Vazul. Ányos Pál igenis „hangos
kodott" a nemesi„ellenállás oldalán", a Kala
poskirály még II. József tolerancia-rendeletét 
is támadta. Arató egyébként kitűnő dolgoza
tának ezek az „irodalomtörténeti" hibái a tör
ténészek és az irodalomtörténészek fokozott 
együttműködésének szükségességére figyel
meztetnek. 

Tibensky előadása egészében tanulságos, 
problematikus benne viszont, hogy nem talál
ja meg a helyes arányokat a szlovák és a hun-
garus-tudat elemzése között. A mai Szlovákia 
szlovák jellegét a XVI. századig vezeti vissza, 
s alig veszi figyelembe, hogy e területen né
met, magyar, lengyel, ukrán stb. nyelvűek is 
voltak, akik közül főleg a németek (Szepességi) 
és a magyarok jelentős anyanyelvi kultúrával 
rendelkeznek, s e kultúrák egymással kölcsön
hatásban élnek. A szlovák íróként-tudósként 
tárgyaltak egy része valójában cseh exuláns 
(Jakub Jakubaeus), s a latin nyelvű költemé
nyek egyike-másika — tárgya miatt — (mint 
pl. Jakubaeus I. Rákóczi Györgyhöz írott mű
vei) a magyar kultúrának is része. Másutt 
Tibensky leegyszerűsíti a problémát: a Skle— 
nár—Katona-vitában Katona István nézeteit 
azzal intézi el, hogy tudománytalanok, holott 
a kor szláv közvéleménye ekkor megoszlott a 
Nagymorva Birodalom kérdésében. A cseh 
Dobner Sklenárral rokon nézeteket hangozta
tott, míg a „szlavisztika atyja", Dobrovsk^ 
félreérthetetlenül Katonának adott igazat. 
A hungarus-tudat és a „nemzeti" öntudat bo
nyolultságára pedig csak egy példát hozunk. 
A szlovák történész, J. Papánek így nyilatko
zik önmagáról: „Non ego me nativitate Sla-
vum, sed noveris educatione Germanum, 
nobilitate Hungarum, actuali officio curae 
animarum Illyrum esse." (De regno regnibus-
que, Prooemium). 

A kötet vitatható-problematikus pontjait 
emeltük ki. A kutatás feladataira is céloztunk 
ezáltal, s hangsúlyosan írnánk le ismét az el
méleti alapozás s ezért a történietlen- „roman
tikus" szemlélet megszüntetésének jelentősé
gét. Üdvös volna, ha a problémák e tisztázá
sába az irodalomtörténészek is bekapcsolód
nának. Egyelőre azon örülünk, hogy szlová
kok és magyarok — ilyen színvonalon — 
együtt dolgoznak. E közös munkától még sok 
tudományos eredményt várunk. Ennek bizo
nyítéka ez a hibáival is alapvető fontosságú 
kötet. 

Fried István 
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