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feltételek között, lehetőleg minden monopóliumra törekvő birodalmi vagy önkényes-
kedő helyi szerv korlátaitól megszabadulva, de mindenképpen továbbra is a Habsburg-
tartományoknak készültek eladni állataikat. 

A kuruc nemesi megye jegyzőkönyvei beszélnek „országunk, törvényeink" meg-
maradásáról, „idegen nemzet igája alól" való szabadulásáról. A falusi jobbágy-instan-
,ciák mindenütt a „szegénység" nevében, annak sorsáról beszélnek. A három alföldi 
mezőváros gazdái is részben a „szegénység", részben azonban a város érdekeit emlegetik, 
és úgylátszik főleg e szűkebb haza: a város érdekeit akarják szolgálni ingadozásaikkal, 
kétfelé hajlongásukkal, olykor valóságos öncélú városi diplomáciával, 1703 őszén saját 
követek küldésével Bécsbe, 1705 nyarán Herbeville seregének kiszolgálásával (amiért 
Rákóczi első haragjában földig akarta romboltatni őket), és mindazon alkuvásokkal, 
amelyek azonban végül sem mentették meg az alkuvókat a felprédáltalástól — csak 
Nagykőrös lelt végül önmagára és védte meg saját otthonát. 

Mindez még nem több. mint rövid emlékeztető arra, hogy mennyi teendőnk van 
a Rákóczi-kor társadalmi valóságának részletes, az ellentmondásos jelenségeket is fel-
tüntető ábrázolása terén. Annyi azonban bizonyos, hogy csak e valóság pontos meghatá-
rozása tisztíthatja meg a szabadságharc máig élő erejű, valóban pozitív értékű hagyomá-
nyait a rárakódott hamis legendáktól, főleg a nemesi-nacionalista eredetű maradvá-
nyoktól. Nemzedékek idézték, példamutató vitézi, össznemzeti buzdításként, a 
"Csinom Palkó sorait, anélkül, hogy különösebben megütődtek volna a dal azon 
részén, amely a legnagyobb természetességgel bíztatja hallgatóit a paraszt bántal-
mazására, szakálla megtépésére, marhája elhajtására. Vajon ez miféle „népi" nacionaliz-
mus? Semmi szükség arra, hogy ma az egykori múltat az akkori vitézlő rend vagy köz-
nemesi érdekek vagy éppen a XIX. századi polgári-nemesi nacionalizmus szemszögé-
ből nézzük. A magyar nacionalizmusnak a múlt század folyamán két fő változata 
alakult ki. Az egyik: a Szekfű műveiben is uralkodó 1867-es változat bírálatával 
már foglalkozott valamennyire történetírásunk, bár nem mindig a legeredményesebb 
formák között. De semmiféle előrelépést nem jelent, ha viszont ugyanakkor, ilyen 
bírálat címén, a nacionalizmus másik, úgynevezett függetlenségi változatának 
maradványait próbálná korszerűsíteni, továbbfolytatni valaki. Nem jelent előrelépést, 
ha nemzeti függetlenségről, konkrét társadalmi és politikai feltételek figyelembe vétele 
nélkül, mint időtől és fejlődéstől független, abszolút öncélról beszélünk, mintha a XVIII. 
század eleji jobbágyok tudatában a XIX. századi polgári-nemesi uralkodó osztályok 
nacionalizmusa, vagy éppen annak fejlettebb, tisztultabb változata élt volna, és mintha 
Kelet-Európa e szögletében, annyi nép között, a magyar lett volna az egyetlen eljövendő 
polgári nemzet, amelynek függetlenségéről a történelein színpadán szó eshetik. A további 
kutatások sokmindenben kiegészíthetik és tovább igazíthatják azt a képet, amelyet 
mi ma erről az egvkori társadalmi valóságról mondani tudunk. Az a tanulság azonban 
bizonyosan maradandó érvényűnek bizonyul, hogy a nacionalizmus egyik formája 
ellen nem lehet annak másik formájával' hadakozni, hogy általában nacionalizmus 
ellen nem lehet nacionalizmussal küzdeni. 
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Perjés Géza hozzászólására adandó válaszomban sorra kell vennem azokat a kritikai 
megjegyzéseket, amelyeket az opponens a referátum egyes megállapításaival kapcsolat-
ban tett. A magam részéről igen nagyra becsülöm az opponensnek azt a — számos tanul-
mányában is kifejezésre jutó — törekvését, hogy a társadalmi jelenségeket számszerű össze-
függéseikben fejezze ki, de, véleményem szerint, a jelen esetben számon kért demográfiai 
vizsgálatok nem vinnének közelebb az első kuruc mozgalom természetének megértéséhez. 
Bizonyos kiélezett társadalmi-politikai helyzetekben ugyanis a lakosság elenyésző kisebb-
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ségét képező csoportok számarányukat messze meghaladó jelentőségre tehetnek szert az 
események alakulásában, s ez történt az első kuruc mozgalom időszakában is. Utalnom 
kell arra, hogy a Thököly-felkelés katonaságának összlétszáma például a mozgalom csúcs-
pontján sem haladta meg a 20 ezer főt (azaz családtagokkal együtt nem érte el az ország 
lakosságának 5%-át sem) — s így a Perjés Géza által hiányolt demográfiai szempontok 
abszolutizálása esetén, tekintettel e viszonylag alacsony százalékszámra — voltaképpen 
az első kuruc mozgalom történetére vonatkozó kutatások egészét ki lehetne iktatni a köz-
érdekű kutatási témák köréből. 

Ami a császári szolgálatból elbocsátott s a kurucokhoz csatlakozott végvári katona-
ság tényleges létszámát illeti, hivatkozom Vesselényi Pálnak egy Teleki Mihályhoz írt, 
1675 decemberében kell levelére (Teleki Mihály levelezése, VII. kötet, 117. 1.), amelyben a 
kuruc vezér többek között arról írt, hogy a szolgálatukban álló végbeliek létszáma — még-
ha el is tekint a labancokhoz átpártolt katonáktól — meghaladja az 5 ezer főt. A korabeli 
források tehát jóval nagyobb tömegűnek muta t j ák a kuruccá lett végvári katonaságot, 
mint ahogy az Perjés Gézának egy száz évvel korábbi adatra támaszkodó, bizonytalan 
értékű számításából következnék. Arra vonatkozólag pedig, hogy az 1671—72. évi 
kelet-magyarországi redukciónak milyen tényleges jelentősége volt a Habsburg-ellenes 
felkelés kibontakozásában, ugyancsak egy kortárs-forrásra emlékeztetek: Esterházy Pál 
bányavidéki főkapitány egy 1677 decemberében kelt felterjesztésében éppen a kassai 
generalátushoz tartozó végvárak őrségének kurucokhoz pártolására hivatkozva óvta az 
uralkodót attól, hogy a Nyugat-Magyarországon még szolgálatban álló végvári őrségek 
fizetéscsökkentését és tervezett redukcióját végrehajtsa. (0. L. Pál nádor iratai, 6990. sz.) 

El kell ismernem, a referátum szövegébe tévedésből került az a megállapítás, hogy a 
„nemzet", „jó magyarság", „magyar vérünk" s más hasonló fogalmak csupán a bécsi 
udvar XVII. századi abszolutisztikus törekvéseinek ellenhatásaként „jelenlek meg" a 
katonai rétegek tudatában. Valójában nem e jóval korábbi eredetű fogalmak „megjele-
néséről", hanem „felerősödéséről" volt szó az adott korszakban, s ezt a referátum szöve-
gében is ezzel a módosítással kell értelmezni. Ami viszont Perjés Gézának a „végvárak 
szabadságá"-nak követelésére tett megjegyzését illeti, azt kell mondanom, hogy a referá-
tum szövegét ebben a vonatkozásban az opponens sajnálatosan félreértette. Perjés Géza 
ugyanis kétségbevonja, hogy a végvárak szabadságának követeléséhez a végvári katona-
ság a nemesség nemzetfogalmát vette volna át . Dehát ezt én sem állítottam. Referátu-
momban éppen azt hangsúlyoztam, hogy a nemesi eredetű nemzet-fogalom elvont keretébe 
a katonaság „a rendi igények és a nemesi szabadság hangoztatása helyett" állította leg-
főbb tartalmi követelésként a végvárak szabadságát, s hogy viszont e fogalom „eredeti és 
alapvető értelme" éppen a szabad katonaparaszti életforma védelme és biztosítása volt 
,,a hazai feudalizmussal szemben", amely csak menetközben és fokozatosan telítődött 
Habsburg-ellenes éllel és tartalommal. A referátum figyelmesebb olvasása elkerülhetővé 
tette vona a vitának ezt a pontját . 

A „két ellenség" kérdésével, illetve a „két veszély" dialektikus összefüggésével és 
átváltásával kapcsolatban rá kell mutatni arra, hogy a Perjés Géza által hangsúlyozott 
nagyobb időbeli kereteken belül az 1664-es vasvári béke tényleges fordulatot jelentett . 
Várad és Érsekújvár elvesztése, illetve ennek a vasvári békében történt elismerése u tán a 
nemesség tömegei számára nap mint nap megtapasztalt és minden korábbit felülmúló 
főveszéllyé ismét a török hódítás lett, amely portyázó csapatainak csápjaival lassan már 
— fel a Beszkidekig és a Vág völgyéig — az egész országot behálózta és végveszélybe 
döntötte. Ilyen körülmények között történt 1670-ben Habsburg-ellenes fordulat a nemesség 
jelentős részében, amelynek okaira a referátum a maga szűkös terjedelmi lehetőségeihez 
mérten igyekezett utalni. Kétségbe vonom viszont, hogy a kuruc mozgalom kibontakozá-
sának okait az opponens által hangoztatott „politikai és katonai instabilitással", vagy a 
„zavarosban halászás" feltételezésével elegendőképpen meg lehetne magyarázni. A továb-
biakban meg kell állapítanom: mindaz, amit Perjés Géza a „Thököly haditanácsá"-val 
kapcsolatban állít, nincs elvi ellentétben az én ide vonatkozó megállapításaimmal, de 
meggyőződésem szerint opponensem módszertani szempontból nem az alapvető összefüggé-
sek felől közelíti meg a kérdést. A referátumban szó van Vesselényi Pál panaszáról, aki a 
hadak Thököly mellé állását a „jó nyereség" kilátásával magyarázza. Ez a Vesselényi által 
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emlegetett „jó nyereség" persze éppen a győzelmes harc útján elérhető prédát jelentette,, 
amit viszont csak úgy lehetett biztosítani, ha az országra terpeszkedő két nagyhatalom 
közül a kurucság a Thököly haditanácsán Szepessy Pál által említett „hatalmasabb" 
oldalára áll. A felkelés 1681. évi válaszútjával kapcsolatban azért idéztem Ispán Ferenc 
felszólalását, mer t úgy véltem, hogy az ő szavai fejezték ki a legpontosabban és a legkon-
centráltabban a lényeget: azt az alaptényt ti., hogy a kurucság politikai orientációját 
végső fokon megoldatlan létfenntartási problémái határozták meg. Ez a magyarázat, úgy 
érzem, mélyebbre hatol az okok és okozatok szövevényében, mint Perjés Gézáé, aki a nemes-
ség és a ka tonaság Thököly mellé állásának végső okaként egy „egész Európában ural-
kodó vélemény"-t jelöl meg. 

Nem értek egyet azokkal a szempontokkal sem, amelyekre Perjés Géza — a refe-
rátumban felvetett kérdések vonatkozásában — az elnyomott osztályok tudatvilágával 
kapcsolatban hívta fel a figyelmet. A jobbágyok irracionális világképe, amelynek ábrázo-
lását az opponens számon kéri tőlem, olyan konstans tényező volt századokon át, amelybői 
kiindulva a kuruckor merőben dinamikus mozgalmait és ideológiáját nem lehet meg-
magyarázni. Ugyanez vonatkozik „az állam autoritásának csökkent tiszteletére" is. Ami 
viszont a parasztok urak ellen érzett gyűlöletét illeti, a referátum egészéből, úgy gondolom 
kitűnik, hogy a Thököly-felkelés egyik legjellemzőbb sajátossága éppen a paraszti osztály-
harc háttérbe szorulása, sőt feltűnő hiánya volt, s nekem a referátumban éppen erre a 
negatív jelenségre kellett az adot t terjedelmi keretek között magyarázatot adnom. Perjés-
Géza egyébként feltűnő ellentmondásba kerül önmagával, amikor más vonatkozásban 
még a feltételezését is megengedhetetlennek ta r t ja annak, hogy „az alacsonyabb szinten, 
szervezetlenül, testületi szellem nélkül élő jobbágyság ideológiája gyakoroljon h a t á s t a 
magasabb szinten élő" katonaságra. Ha ez így van (bár e megállapítással tartalmilag sem 
értek egyet), miért kéri számon Perjés Géza a referátumtól a jobbágyok „irracionális 
világképé"-nek ábrázolását? Ez a Perjés által „elképzelhetetlennek" minősített „szocioló-
giai/olyamat" egyébként 3 évtizeddel később klasszikus tisztaságban megvalósult a nép-
felkelésből kinövő Rákóczi-szabadságharcban, amelyben a jobbágyság mindvégig rá-
nyomta a maga osztálytörekvéseinek és -követeléseinek a bélyegét a katonaságra, sőt 
az osztályharc egyik legfontosabb korabeli szintere éppen a kuruc hadsereg volt. A refe-
rátum többek között arra is fel kívánta hívni a figyelmet, hogy e tekintetben szembetűnő' 
eltérés van a kuruc mozgalmak két szakasza között. 

A szabadparaszti fejlődés tendenciáinak megítélésével kapcsolatban nem bocsát-
kozom a kérdés részleteibe, csupán utalok Makkai László hozzászólására, amelynek erre 
vonatkozó megállapításaival teljes mértékben egyetértek. 

Hozzászólásom befejezéseként egy központi jelentőségű kérdésre hívom fel' 
a figyelmet, amely magyarázatul szolgálhat a referátum néhány meglepőnek tűnő meg-
állapításához, s hozzájárulhat az esetleges félreértések tisztázásához. S ez az a számos 
adattal alátámasztható, gazdagon dokumentálható tény, hogv a XVII. század utolsó 
harmadában — a 70-es években kibontakozó Habsburg-ellenes küzdelem körülményei 
között és ellenére(!) — az országot fenyegető főveszély továbbra is a török hódítás maradt . 
Ennek bizonyítékául utalok többek között arra, hogy — mint az az eddig feltáratlan 
forrásokból kitűnik — a thökölyarius kuruc agitáció legfőbb jelszava a megnyerendő vár-
őrségek és vármegyék felé meglepő módon nem a Habsburg-uralom kíméletlenségének 
ecsetelése volt, hanem ellenkezőleg: a török veszély — annak tudatosítása ti., hogy a 
kurucokhoz való csatlakozás az egyetlen lehetséges védekezés az egyébként elkerülhetet-
lenül bekövetkező behódolás ellen. Az első kuruc mozgalom kiváltó okainak és Habsburg-
ellenes céljainak ez az inadekvációja — meg nem felelése — volt megítélésem szerint az 
egyik alapoka a Thököly-felkelés strukturális torzulásainak. 


