
S z ja u d e x József 

Multunk helyes értékeléséről 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az az érdeklődés, mely a 
külföldiben / a műveltben s az egyetemistában/ él a magyar kultúra 
iránt, leginkább a szocializmusnak arra a nagyszabású kísérletére 
irányul, hogy ez az ország úrrá akai lenni valamikori történelmi 
meghatározottságain, túl akax jutni a múltján* Ha erre az erősen 
jelenközpontú érdeklődésre kell válaszolni - és a zt hiszem, ez el-
sőrendű feladat -, a felszabadulás után létrehozott anyagi és szel-
lemi értékekről adható helyes és gazdag információn túl megkerülhe-
tetlen annak a kritikai szempontnak a felvetése is, melyből vilá-
gossá válikx hogyan illeszkedik bele ebbe az új kultúrába a múlt, 
az örökség képe. Zavartalanul-e, minden erőszaktétel és torzítás 
nélkül-e és magától értetődően, nyugodtan vagy problematikusán,vi-
ták között, melyek felfedik a múlt képének tisztázatlanságát és e-
gészséges nyugtalankodást támasztanak nemzeti tudatunk történelmi 
formulái, a historizált nacionalizmus téveszmékben élő és erősen 
ható maradványai miatt. 

Ez a kérdés nemcsak azért nem kerülhető meg, mert elvileg 
akkor is igen fontos volna, ha alig foglalkoznának vele itthon, ha-
nem azért sem, mert az 1960-as évek első felében, főleg Molnár Erik 
cikkei körül lezajlott nagyszabású és inkább a szaktudományos állás-
foglalásokat megtermékenyítő vita történetszemléletünk nacionalista 
maradványairól a közelmúltban Faragó Vilmos ós Darvas József cikkei 
nyomán már a széles közvéleményben is elharapódzott, s minduntalan 
felszikrázik. Hiába vélhetné valaki, hogy ez magyar belügy: abban 
a pillanatban, mihelyt múltunk legfontosabb történelmi fordulatai-
ról, mozgalmairól, műveiről adunk elő külföldieknek, előadásunkat 
azok az alapfogalmak fogják irányítani, melyek történetszemléletünk-
ből születtek, és magukon viselhetik e történetszemléletnek ellent-
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mondásait és tévedéseit^. Jobb, ha magunk tisztázzuk, jóelőro alap-
elveinket, és nem várunk arra, hogy esetleg olyan tanítványunk, 
aki történettudománnyal foglalkozik, maga veese szemünkre kérdé-
sei formájában lehető legjobbhiszemű kétségeit. 

A kérdés felfedezését és vitáját semmiképp sem szabad 
dramatizálni, de mindenképp a mai magyar kultúra elsőrendű tudat-
formáló, kritikai vivmányai egyikének kell tekinteni. A problémá-
kat Szűcs Jenő foglalta össze egy kiváló, szerintem minden külföl-
dön oktató által felhasználandó könyvecskéjében /A nemzet histori-
kuma ós a történetszemlélet nemzeti látószöge, Budapest, 1970. 
Értekezések a történettudományok köréből, U. S. 51*/» Irodalom-
történészek, filozófusok nem egy tanulmánya kísérte, készítette 
elő c igazolta fogalom-analízisének helyességét, azt, hogy a nem-
zeti függetlenség és a haza összefüggésének mint XIX. századi prin-
cípiumnak fenntartása mily veszedelmes következményekkel jár, hogy 
egy emberileg-történelmileg jogosult népmozgalom nem mindig hala-
dó, hogy a haladó mozgalom nem feltétlenül segíti elő a nemzeti 
integrációt, másfelől pedig a nemzeti mozgalmak nem egyszer keresz-
tezik az általános történelmi haladás útját, hogy a nemzeti fejlő-
dés historikuma és a haladás közé nem tehető egyenlőségjel. 

Mindezt "csak azért említem, mert ez a kérdés, a merőben 
nemzeti látószögű történetszemlélet problémája élő és igen fontos 
kulturális probléma, hogy történetszemléletünknek közvetlen, öntu-
datlan gyakorlati-módszertani kihatása van a megismertetendő anyag 
kiválasztására és beállítására. 

A magyar kultúra bemutatása külföldön c. előadás tézi-
seinek Bevezetésében olvasható ez a tétel: az értékelés helyes alap-
elveinek a kialakítása; ennek az igénynek megfelelni aligha lehet 
az előbbiek meggondolása ós tanulmányozása nélkül. És természete-
sen ilyen értelemben kell átminősítenünk, értelmeznünk azt a zá-
rójelbe tett mondatot, mely minden árnyalás, fogalmi tisztázás nél-
kül, csak nagy általánosságban közli, hogy a magyar nyelv és a ma-
gyar kultúra a függetlenségért és a társadalmi haladásért folyó 
évszázados harcban született. 

Téved azonban, aki azt hiszi, hogy Szűcs Jenő és más 
szakemberek kritikája a múltnak, mint aktuálisan érdekes kulturá-
lis területnek a bemutatását visszaszorítaná, másodrendűvé minősí-
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tené. Éppen ellenkezőleg! az egzakt marxista történettudományi a-
nalizis, mely közép- és keleteurópai struktúrákból indul ki, és 
figyelembe veszi a nyugatiakhoz képest későbbi megtelepedést, majd 
a feudalizmus és a rendiség meghosszabbodását, a monarchiának a 
nemzeti elvek és erők következtében való szótrobbanását, sokkal kö-
vetkezetesebb elvszerfísóggel magyarázza meg a mai Magyarország sa-
játos helyzetét, beszorulását más kisebb-nagyobb országok közé, 
mint bármiféle dogmatikus és vulgarizáló, tehát a nacionalista el-
veket is továbbhurcoló történetszemlélet. Egy ily eljárás során 
azonban a történettudományi igazság és a költészeti alkotás szfé-
rájának különválása szinte kézzel tapintható. És éppen ebben a kü-
lönös kettősségben rejlik irodalmunk avagy inkább költészetünk és 
a történelmi valóság oly dialektikus kapcsolata, mely a külföldi 
figyelmét a távoli máittói jelenünkig fogva tarthatja. Hogy példá-
val éljek: ismeretes, hogy késésünk már az indulásnál jelentős. A 
római birodalom bukása és a népvándorlás kora után berendezkedő 
latin népek és a germán törzsek századokkal korábban krisztianizá-
lódtak, korai feudális rendet alakítottak ki, mikor az új lakók a 
kontinens peremén éppen csak megkapaszkodtak. Att most egy a Skan-
dináviától Dalmáciáig húzódó hosszú sávról van szó, melynek nópoi 
mind osztoztak a magyarság elkésettségében./ Emiatt a nyugati ér-
telemben vett középkor időbeli terjedelme itt csak feleannyi, mint 
a korábban megtelepedetteknél. Tarnai Andor vetette fel egy nagy 
értekezésében, hogy nem értelmezhetők-e a középkori Magyarorszóg 
történelmi tudatának egyes vonásai is úgy, mint kísérletek a megkó— 
settség nyomainak eltüntetésére. így a hun-magyar azonosság felté-
telezésében az is benne foglaltatik, hogy általa a magyar história 
az antiquitásig nyúlik vissza; ez az elmélet magába foglalja a po-
gány szkita ősök rehabilitációját. Ha Jordanes, Isidorus Hispsnen-
sis és a longobard történetírók népeik dicsőségét azon mutatják meg, 
hogy mily sikerrel állták meg helyüket a rómaiakkal szemben, nem 
vakmerőség talán Kézairól sem feltételezni, hogy idegen olvasmányai 
alapján azért állítja, hogy. a katalaunumi csata eldöntetlenül vég-
ződött, mert azt akarja mondani, hogy az ősök semmivel sem voltak 
alábbvalóak a rómaiaknál. S ugyanígy tovább pótolta a Legenda Aurea 
hiányosságait az a gesztus, mely a magyarországi egyházban tisztelt 
szentek legendáinak gyűjteményével terjesztette ki a történelmi tu-
datot a litteratúra síkjára. 
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A mítosz - hiányérzetből fakadt, A történetíró meg is 
állapítja, hogy a mítoszokra hivatkozó historizált nacionalizmus 
pótlék volt, "a történetírás a nacionalizmus szolgálatában bizonyos 
értelemben pótolni hivatott a nemzet par excellence modern elméle-
tét, emocionálisan pedig kárpótlást hivatott nyújtani a nemzeti 
fejlődés hiányaiért és torzulásaiért, a jelen nyomorúságaiért" 
/23.1./ Csakhogy ezek a mítoszok alapanyagává és ihlefeőjévé vál-
hattak a költészetnek is, amely nem tart számot arra, hogy előadását 
történelmi realitásnak tekintsék. Arany János Buda halála címíí re-
gényes eposzát ősi mítosz ihlette, anélkül, hogy értékét megvesz-
tegetné a történelmi illúzióhoz való igazodás. 

A nemzeti mítoszok történelmi kritikája egyfelől, költé-
szeti felhasználásuk másfelől - mely egészen más terület és egészen 
másféle értékelés kérdése — egyformán kell, hogy foglalkoztassa a 
külföldieknek előadót; de e kettős, kritikai és költészeti szem-
pontból mindig abban a keretben, amely a magyarságnak a helyét 
Közép- és Kelet-Európában jelöli ki. Amikor kölcsönhatásról, az 
európai kultúra megtermékenyítő hatásáról esik szó - mint az elő-
adás téziseiben - háromféle választ adhatunk: 

1. Közvetlenül Európának adott válasz a témára való fele-
léssel /középkori kereszténység, reformáció, humanisták, eretnekek, 
Balassi XVIII-XIX. századi nemzetköziség: Bői Mátyás, Csoko-
nai, Petőfi Ady, József Attila/. 

d. Az eltérésben való felfedezése oly vonásoknak, amelyek 
az átvételben tűnnek fel, csak a "lefordításkor" derül ki még gaz-
dagabb tartalmuk. 

3. A közvetítés és amalgámozás a régi Magyarországban, 
Hungariában, tehát nem a nemzeti, polgári nemzeti uralkodóosztály 
uralma alatt a nyugati és a nem magyar nemzetiségű olemek között, 
témákban, motívumokba, formákban. 

Ha a közép-európai helyzetből indul ki a mai kultúránkra 
irányuló interpretáció, és hangsúlyozza a cseh, lengyel és magyar 
rendiség fejlődésének rokonságát és eltéréseit /a magyar lett a 
legerősebb/ valamint a jelenbe érkező kultúrák tohertételeit, úf;y 
jut el a jelenig, hogy az egész fejlődés érdekességét, izgalmát 
tudja sűríteni. Az összehasonlítás speciális feladatait raégson . ••• 
het kikerülni. 
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Ez esetben már a közép-európai térségről kellene beszél-
nünk és arról, hogy a nemzeti erők szétrobbantották ugyan a monar-
chiát, de Magyarországot kivéve mindenütt soknemzetiségű államot 
hoztak létre» A nacionalizmus robbantotta az államkomplexumokat, a 
megoldás viszont a nacionalizmus felfokozását szolgálta. A Kossuth 
szerinti föderált megoldás, a lenini nemzetiségi politika nem me-
rült fel. 
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