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MAGYARSÁGKUTATÁS 1987 

(A Magyarságkutató Csoport évkönyve) — Budapest, 331 p. 

A Juhász Gyula főszerkesztő és Kiss Gy. Csaba szerkesztő gondozásá-
ban megjelent tanulmánykötet előszavában felettébb gazdag kutatási tárgy-
köröket jelöl meg. A határainkon kívüli magyarság sorsát nem lehet össze-
függéseiből kiszakítva vizsgálni, az összefüggések érintette stúdiumok vi-
szont igen bő területet alkotnak, nem egyszer tudományközi megközelí-
tést is szükségessé tesznek. 

Az évkönyv három részre tagolódik: I. Történelem, II. Nemzetiségi 
kérdés, magyarok és szomszédaik, III. Társadalom és művelődés. A mint-
egy 20 szerző értékes és újszerű kutatásokról számol be, talán csak a bib-
liográfia nélkülöz olykor egy-egy régebbi, a felszabadulás előtti időkből 
származó anyagot. 

Véleményünk szerint az I. és III. rész jobban sikerült, mint a II., de ez 
a különbség jobbára a tárgyválasztás egyes sávjai közötti jelentőségbeli dif-
ferenciára vonatkozik. A történelmi tanulmányok — összesen hatot olvas-
hatunk — fontos és manapság is izgalmas problémákat érintenek. Kritikai 
megjegyzésem it t is csak a tárgyválasztást illeti. A történelmi jelen, amely-
ből öt szerző választja tanulmánya témáját, még nem múlt el. Értékelése 
egyáltalán nem végleges. A Komintern és Benes politikája, a Márciusi Front 
és a második bécsi döntés, vagy akár a bethleni koncepció ma még csak 
ismertethető. Alapvető források hiányoznak, az értékelés szinte naponként 
átalakulhat, a történelmi hermeneutika pedig i t t alapvető történeti — 
gnoszeológiai problémákat vet fel. Kivétel ez alól Szűcs Jenő tanulmánya, 
mert kitűnő tárgyválasztása és a feldolgozás igényessége most is példaadó. 
Etnikai csoportok életképességéről ír, és ennek illusztrálására az izmaeliták 
— „böszörmények" — 300 éves fennmaradásának történelmi okait fejte-
geti, valamint a Benda Kálmán által feltárt források alapján Csöbörcsök 
falu magyarajkú népességének 300 évet is meghaladó történetét írja meg. 

Életképesség és élettartam összefüggését a csoportszociológia kutat-
hatja sikeresen, helyzete azonban azért nehéz, mert a jelen összefüggéseit 
kell visszavetítenie a múltba, amikor azok érvényben voltak, de nem tudtak 
róla. A példaként említett krími gótok és a német nyelvterület szorb lakos-
ságának megemlítése után a szerző az Árpád-kori Magyarország egy moha-
medán szórványnépességéről értekezik. Érdekes a kontaktus-zóna (= ideoló-
giai határ) fogalma, amely a vizsgált népcsoport lakóterülete volt. A forrá-
sok között sok újonnan felfedezett is van (pl. Abu-Hamid al-Garneti 
al-Andalusi 12. századbeli jogtudós és teológus 30 éve Madridban megta-
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Iáit emlékirata). Szűcs Jenő szól a népcsoportnak a kazár birodalomba 
nyúló eredetéről és a magyarsággal való kapcsolatáról. Maga az elnevezés 
etimológiája is csupa történelem, a végleges elnevezés olyan mohamedán 
falvakat jelöl — villae Ysmaelitarum — amelyek állandó utánpótlásra számít-
hattak, hiszen még II. Géza is Abu Hamiddal toboroztatott a Volga-vidéken 
nyilazáshoz értő muszlimokat és törököket. A szabolcsi és atarczali zsinat 
különböző módon próbálta őket a keresztény hitre téríteni: erőszakkal, 
templomépítéssel, széttelepítéssel és vegyes házasságok szorgalmazásával. 
A populáció egy része színleg vette föl a kereszténységet. Az Arad, Eszék és 
a Bodrog környéki falvak lakosai megőrizték vallási és etnikai identitásukat. 
A királyok ugyanis toleránsabbak voltak, mint a papok. Ennek a népcso-
portnak az életét, 30 falu lakosságát, az őt minden oldalról körülvevő ke-
resztény tengerben, elsősorban vallási identitása őrizte meg. 

A Fekete-tenger torkolatánál fekvő Akkerman (régi nevén: Dnyeszter-
fehérvár) magyar határőrök telepe lett Hunyadi János korában, Ciubarciu, 
Kubierzi (oroszul), Csöbörcsök falu lett az elszigetelt magyar népcsoport 
központja. A környezet oszmán, krími tatár, román majd orosz etnikum-
ból állott, és még a 17. századi missziós jelentések is 7 katolikus magyar 
faluról szólnak. Az etnikai kohézió viszonylagos megmaradásának okai közt 
szerepel a káni hatalom, valamint a moldvai vajdák toleranciája. Évtizedekig 
éltek papok nélkül, kántorok, „dascaró"-k (iskolát kijárt tudós személyek) 
töl tötték be a papi funkciót. Zöld Péter 1767. évi jelentése említi először a 
nyelvi romlást, az 1838-ból való utolsó helyzetjelentés pedig már a teljes el-
románosodásról tudósít: ,Ámbár eloláhosodtak is, a kilii és ismaili oláhok-
tól — a magyar nyelv sajátosságát az oláhba átöntvén — igen különböznek." 

Szűcs Jenő felveti a „prenacionális" korszakokból leszűrhető tanulsá-
got: magyarázható-e az etnikai tömbjétől izolált, viszonylag kis létszámú 
nemzetiségi csoport 300 évnél is hosszabb megmaradása minimális hatalmi 
tolerancia mellett? 

Ekkor még nem létezik modern értelemben vett nemzeti állam, beol-
vasztás, vagy megsemmisítés még nem fogalmazódik meg a hatalom részé-
ről. A kohézió alapja a vallás, a szokások, és a nyelv megmaradása talán erő-
teljesebb, ha nem figyelnek reá árgus szemekkel. Úgy gondolom, hogy van 
még más ok is, amelyről akkor tudnánk többet, ha a „korszakok kommuni-
kációs potenciál"-ját kutatnánk. 

Kővágó László és Tóth Pál Péter tanulmánya, amely a jelen geneziséről 
szól, nem mentes bizonyos modern mítoszoktól. A Komintern különböző 
felfogásai közül megemlítik a föderatív államforma igényét. A fasizmus 
elleni harc stratégiájának, taktikájának alapelvei — adott időszakban — fon-
tosabbnak látszanak, mint a kis nemzetek függetlensége, vagy a nemzetisé-
gek önrendelkezési jogrendszere. Az internacionalista elmélet és a nemzeti-
nemzetiségi valóság összeütközésének erőteljes bizonyítéka a Komintern 
és a Jugoszláv Kommunista Párt konfliktusa. A föderáció eszméje — tegyük 
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hozzá a sorok mögött felvillanó Dunai Konföderációé is — tabuvá vált és 
egyelőre az maradt. 

A Márciusi Front genezise, a reá való emlékezés, a tizenkét pontos prog-
ram, majd a vele szemben álló politikai erők, a mozgalomról való mély hall-
gatás évtizedei ma már ismert tények, illetőleg a nagyobb összefüggések szö-
vetéből kielemezhetők. A tanulmány nem tartalmaz önálló bibliográfiát. 
Jelen történetírásunk legalapvetőbb dilemmája ebben a tanulmányban is 
nyilvánvalóvá válik: a hajdani Kautsky, Bernstein stb. féle „revizionista" 
értékelésbe bele meri-e sorolni önmagát a mai hatalom? 

Diószegi László a benesi gazdaságpolitika egyik vonulatát elemzi, jól 
ábrázolva Benes személyiségének ellentmondásos jegyeit. Az osztrák—ma-
gyar—csehszlovák gazdasági integráció tervezete még burkolt és minimális 
területrevíziós ígéreteket is tartalmazott. A tervet Olaszország is ellenezte, 
bár Benes a francia hegemóniát — legalábbis egyik célzásában — felcserélte 
volna az olasszal. A fő ellenség azonban Németország volt. Végül a tervezet 
megbukott. 

A második bécsi döntésről a Juhász Gyula által írott tanulmány ismert 
témakört gazdagít újabb és újabb vonásokkal, a téma szélesebb kontextus-
ba állításával. Besszarábia és Észak-Bukovina átadása a Szovjetuniónak, 
mint egy eseménysor első tétele értékelhető. A magyar revíziós politika 
egyes lépéseit pontosan megismerhetjük a tanulmányból, a rendkívül fon-
tos Turnu-Severin-i tárgyalások anyagát, a magyar—szovjet diplomáciai tár-
gyalásokat, a román népességcsere elvére épülő javaslatot, végül magát a 
döntést, amely — mint Juhász Gyula írja — egyik felet sem elégítette ki , a 
német dominanciát viszont mindkét viszonylatban megnövelte. 

Romsics Ignác tanulmánya a független Erdélynek a Bethlen István 
hirdette koncepciójáról érdekes, feltétlenül hézagpótló és — különöskép-
pen — a közel és távolabbi jövő megoldásának is alapja lehet. A bibliog-
ráfiában szereplő „Bethlen István angliai előadásai „Budapest é-n- 67.o.", 
fu rcsa tétel, annyi azonban bizonyos, hogy szekunder jellegű, hiszen a 40-
es évek amerikai tudományos folyóirataiban legalább egy cikk ezekről az 
előadásokról szól, amelyek Horthy szándékával megegyezően a független 
Erdély koncepcióját igyekeztek nyugaton népszerűsíteni. Az amerikai szer-
ző pl. cikke végén „naiv gróf"-nak is nevezi Bethlent. A források bizony-
talanságát növeli, hogy Bethlen halálának körülményei nincsenek meg-
nyugtatóan tisztázva, mert a Szövetséges Ellenőrző Bizottságok idősza-
kában nehéz volt az adatrögzítés. A fíugonfalvy Kiss István, Gyárfás 
Elemér és Klebelsberg Kunó idejében elszaporodó társaságok, egyesületek 
atmoszféráját a tanulmány hitelesen adja vissza. Erdély államjogi hovatar-
tozásának terve azonban nemcsak a béketárgyalások esztendeiben volt 
napirenden, a szunnyadó vágyak vonatkozásában a második világháború 
vége felé újjászülettek. A tanulmány a „kelet-európai Svájc" koncepció-
jának eszme- és szándéktörténeti elemzése, gazdag adatolás és hivatkozá-
si keretek segítségével. 
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Jeleztem, hogy az évkönyv III. része globálisabb és értékesebb tanul-
mányokat tartalmaz, mint a második. Enyedi Sándor a kolozsvári magyar 
színjátszás múltjából meríti tárgyát. Az 1944-es kezdetek ismertetése meg-
lehetősen dokumentumjellegű, sőt a tisztázatlan körülmények (Kőmíves 
Nagy Lajos, Fekete Mihály igazgatósága, rendezősége stb.) rögzítése továb-
bi helytörténeti kutatásokra buzdít. A keserves és nehéz idők eseményei-
nek leltározásánál többre a tanulmány nem vállalkozik, bár része lehetne 
egy történelmi monográfiának, amely a Magyar Népi Szövetség életét, útját 
írná le. 

Balla Gyula és Puskás Julianna tanulmányai határainkon kívüli magyar 
népcsoportokról szólnak, egyrészt a kárpátaljai magyar irodalom regioná-
lis hagyatékairól, amelyek részben csehszlovák, később szovjet-orosz 
kontextusban alakultak ki. Kovács Vilmos, Balla László, Turczel Lajos, 
Sáfáry László neve önálló korszakot fémjelez, minthogy ez a terület rövid 
ideig a megnövelt csonka országhoz is tartozott, érdekes lehet a regionali-
tás értékteremtő erejének elemzése. 

Puskás Julianna mikroanalízist készít a 60-as években fellendült cso-
portkutatások módszerével a tengerentúlra települt közösségekről. Felvet-
hetném, vajon e tanulmány még a történelem stúdiumába tartozik-e, ám 
éppen a szociálpszichológia alkalmazása „csoporttörténet" jellegű tudo-
mányváltozatnak fogható fel. Vizsgálandó még az interjú forrásértéke is, 
valamint a bibliográfiai diakrónia esetleges igénye, hogy olyan múltbeli, 
más módszerekkel dolgozó munkák, mint pl. vitéz Nagy Iván két háború 
közötti munkássága, vagy akár az abszolút jelenben már preprintekben köz-
zétett nyelvészeti anyag (Kontra Miklós) ne maradjanak ki a hivatkozási 
anyagból. A kivándorlási hullámváltások korszakolása pontos és kielégítő, 
igen értékes a migrációs szándékok feltárása, Kanada és New Brunswick 
jellemzése, az atomizálódott családok és egyének migrációs útjának leírása. 
A virginiai bányásztelepek életminősége, a láncmigráció, a kutatási mód-
szerek sok újdonsággal lepik meg az olvasót. 

Fejős Zoltán egy amerikai—magyar etnikai ötvözet vizsgálatát végzi el 
két tárgyi néprajzi szempont felvetése kapcsán: a magyar ruha és szüreti 
bál jellemző adalékaival. — A kutatás Chicagóra irányul, az ottani magyar 
református egyház működésére. A szüreti bál mintegy Kenneth Pike-i szeg-
mentálása, a magyar és az alkalmi magyaros ruha oppozíciója, a szőlőlopás 
epizódja, a tombola összességében amerikai—magyar konstrukció, kultúrák 
keveredéséből létrejött néprajzi esemény, szimbolikus viselkedésformákban 
rejlő kulturális különbözőség tudatosulása; a legendás múlt rituális újra-
alkotása. 

Kiss Gy. Csaba a magyar irodalom határairól értekezik. Tanulmányának 
információdús alcíme: ,/\z egyetemes magyar irodalom megközelítésének 
néhány aspektusa." A tanulmány a legnemesebb értelemben vett jelen-
apológia, ami itt azt jelenti, hogy a policentrikus modell az állandó, és tör-
ténetileg példákkal igazolható: a 19. század nemzetfogalma, az ország és 
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a nép területi azonossága a kivétel. A szerző megcáfolhatatlan egyetemes 
irodalomtörténeti érveket sorol fel ennek igazolására. A nem túl sikeres 
elnevezéssel „kettős kötődés"-nek nevezett határon kívüli magyar író atti-
tűd-jellemzője eleve összeolvadást, témakölcsönzést, stiláris asszimilációt, 
regionalitást és más nyelvű alkotó etnikum létezését jelenti. Utópiába illő 
versenyfutásról van itt szó, megmaradni addig, amíg pl. az Európai Egyesült 
Államok churchilli terve megvalósul. 

Szakolczay Lajos, Makkai Sándor, Görömbei András a (bibliográfiában 
minden munkájával nem szereplő) Pomogáts Béla, a téma „virrasztói", de 
nem kevésbé lényegesek Bori Imre, Csanda Sándor, Durisin Dioniz, Szeli 
István, Cs. Gyimesi Éva művei, gondolatai, elméleti állásfoglalásai. A je-
lenlegi Magyarország íróiról, gondolkodóiról természetesen még terjedel-
mes listát adhatnánk meg. 

Létezik tehát egy nem homogén, de egyetemes magyar irodalom, amely 
a határokon kívüli centrumokban a kulturális együttélés (a többségi nem-
zet + kisebbség) kontextusának semleges jóindulatú, vagy fojtogató közegé-
ben virágzik. A régiókra bomló egyetemes magyar irodalom ismertetése, 
kutatása par excellence hungarológiai feladat, amely élesen veti fel a jó 
műfordítás jelentőségét és — szomorú időkben — tanácsot is adhat a nem 
jóindulatú hatalommal való sikeres meg mérkőzésre. 

Mint ahogy már említettem, az évkönyv II. része a nemzetiségi kérdés-
sel, a magyarokkal és szomszédaikkal foglalkozik, bár ez a nézőpont az elő-
zőekben tárgyalt tárgykörökből sem hiányzott. 

A hat tanulmány közül részletkérdéseket érint a Braun Róbert munkái-
ban szereplő nemzetiségi kérdésről írott értekezés, (Bán D. András), és bár-
mennyire érdekes, adatfeltáró jellegű is, inkább egy életműről vall. R. Süle 
Andrea a deportációk modernkori történetéhez járul hozzá egy több íz-
ben feldolgozott tárggyal: a németek kitelepítésének elemzésével. 9 mill ió 
németnek kellett otthonát elhagynia. A tények és az intézkedések újból 
felvetik a kollektív felelősség eszméjének történeti szempontjait. A négy 
záró konklúzió közül az utolsónak rendkívül kétséges az igazságértéke. 

Molnár Imre bátor tanulmánya a S/oboda című magyarországi szlovák 
lap 1945 és 1947 közötti működéséről szól. Jelentősége csekély, de annak 
rögzítése mégis érdekes, miként tükröződik az áttelepítések korszaka egy 
országunkban működő nemzetiségi sajtótermék gyakran uszító jellegű 
cikkeiben, amelyek a vae victis légkörében jelentek meg. 

Arday Lajos tanulmánya a magyarországi szlovénekről kevéssé ismert, 
de bőven adatolt tárgykört érint, amely régi szimpátiák megmaradó tovább-
élésének bizonyítéka. 

Joó Rudolf kiváló tanulmánya egy készülő, talán már befejezett monog-
ráfia részlete. Színvonala körülbelül a már említett Szűcs Jenő értekezésé-
hez mérhető. A téma elvontabb kezelése, a sokirányú körültekintés, a bősé-
ges adat és elemzés, a tanulságok kihámozása élvezetes olvasmány a szaktu-
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dósnak és az érdeklődőnek egyaránt. ír a nyugat-európai aktív nemzetiség-
elnyomó példákról (a katalán és a galíciai kisebbség Franco Spanyolországá-
ban), valamint az ellenük vívott harcról is. Érdekes és jogos az „unitarista 
állam" szembeállítása a „regionális vagy föderális állam"-mal, valamint az 
érdekképződés folyamatainak leíró elemzése. A kisebbségi-tájegységi érdek-
re mind a társadalmi, mind a nemzetközi környezet hat. A nyugat-európai 
kisebbségi-regionális mozgalmak az államnemzet szocializációs csatornáin 
kívül közösségszervező célokra törekednek, és ehhez két keret vált használ-
hatóvá: a kultúra és a tájegység. A tanulmány a nyugat-európai kisebbségek 
bizonyos reneszánszát s nemkülönben a sajátos nemzetiségi célokat is elem-
zi. így alakultak ki a a) nyelvi-kulturális mozgalmak, b) autonómiára törő 
mozgalmak, c) szeparatista törekvések. A szerző kiváló példaanyagon illuszt-
rálja a nemzetiségi törekvések belső változásait is, a követeléseken belüli 
hangsúlyeltolódást (Baszk Nacionalista Párt, katalán, korzikai, breton, 
dél-tiroli, északír mozgalmak). 

Új fogalmakkal ismerkedhetünk meg a kitűnő tanulmányban, amelyek 
kelet-európai kisebbségi kérdésekben is alkalmazhatók lennének. Ilyenek 
például: akarati nemzet — jogi nemzet" (Guy Héraud), kisebbségelmélet, 
minority by will és minority by force (akarati kisebbség, kényszerkisebb-
ség). Értékes sorokat olvashatunk a baloldali irányzatú kisebbségi-regioná-
lis mozgalmak ideológiájáról, valamint az egyes országok politikai pártjai-
nak a téma szempontjából fontos szerepéről. Mindez hat a politikai rend-
szerre. E hatáselemzés valószínűleg egy másik tanulmányban vagy monográ-
fiában kap majd helyet. 

A Magyarságkutató Csoport évkönyve kitűnő munka, a tanulmányok 
szelekciójában azonban hagyott még némi kívánni valót maga után. Különb-
ségek vannak a témák általánossága és elvontsága tekintetében, a történeti 
eseménysorokat megközelítő módszerek szférájában, valamint az aktuali-
tás tekintetében is. (A „Határmenti térségek társadalmi-települési jellem-
zői Magyarországon" című értekezés Éger György tollából inkább a II. rész-
be illeszkedne, még ha főleg csak statisztikai táblázatokban közlő ismeret-
közvetítő értéke is van.) Az ismertetett évkönyvből tanulmánykötet is ké-
szülhet egy újraszerkesztés során. 

Fülei-Szántó Endre 
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