
jezetet például így zárja le: „Az egy-
szerû értetlenségtõl kezdve a nagy-
hatalmaknak való beugráson át az
útszéli mocskolódásig az önpusztí-
tó nacionalizmus minden formája
fellelhetõ e a mûvekben, melyek ily
módon – minden olvasmányossá-
guk ellenére – szinte a legerõsebb
befolyást gyakorolva a nemzet tu-
datalattijára, önismeretünket gátol-
ják, szomszédainkkal, a közép- és
kelet-európai kis népekkel való
együttélést zavarják.” Lehet kriti-
kus szemmel viszonyulni a roman-
tikus regények világához, de min-
denféle nacionalizmusok táptalajá-
nak tekinteni õket enyhén szólva is
megmosolyogtató. (Jókai mint hun-
garista?) Ahogy az is, hogy például
Kemény Zsigmond A rajongókját
Bojtár ifjúsági regénnyé fokozza le. 

A könyv szerkezete kissé szétfo-
lyó, szövegbeli kiemelések nem se-
gítik az olvasást. A fejezetek stílusa
könnyed elbeszélés, de mivel meg
akarta õrizni áttekintõ jellegét, né-
hol meglehetõsen semmitmondó,
és alapvetõen felszínesnek tûnik.
A nyelvpolitikai helyzet címû fejezet
végén a bolgárokról csak ennyi sze-
repel: „A bolgárok egészen 1878-ig
a Török Birodalomhoz tartoztak,
amikor is Romániához és Szerbiá-
hoz hasonlóan az orosz–török há-
borút követõ San Stefanó-i béke
önállósághoz juttatta õket. A csak a
19. század második felében felerõ-
södõ újjászületési mozgalomnak az
újgörögöt és az avítt egyházi szlá-

vot kellett kiszorítania.” Ebbõl nem
sokat tudunk meg. És még néhány
más zavaró hiány: jegyzetek és hi-
vatkozások nélkül az idézetek visz-
szakereshetetlenek, a könyv végi
„felhasznált és ajánlott irodalom”
jegyzékében pedig nem kaptak he-
lyet tanulmányok, csak összefogla-
lók és monográfiák (a szerkesztõ
mentegetõzése szerint helyszûke
miatt, ami elég érthetetlen egy 330
oldalas könyvnél).

Ismeretterjesztõ könyvet írni
nagyon nehéz, éppen mert egy
ilyen mûnek könnyedebbnek kelle-
ne lennie a szakkönyveknél, mégis
meg kell felelnie azok tudományos
igényeinek. Bojtár Endre mûve a
kevésbé sikerültek közé tartozik.
Kár, mert nemzetrõl és hazáról va-
ló együttgondolkodásunkhoz nagy
szükség lenne alapos mûvekre.

DOBRI IMRE

(Typotex Kiadó, Budapest, 2008, 
330 oldal, 2800 Ft)

Nemzeti mûvelõdések
az egységesülõ világban

Jelen kötet címe már önmagában is
alkalmas arra, hogy az olvasót átfo-
góbb töprengésre késztesse. Olyan
alapvetõ problémákba ütközünk
ugyanis ennek értelmezésekor,
amelyekbe az e szöveggyûjtemény-
be válogatott ismert és kevésbé is-
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húsz színes képbõl igényesen össze-
állított melléklet segít felidézni a
korabeli helyszíneket, személyeket
és kézírásokat.

SÁRVÁRY MARIANN

(Gyõr Megyei Jogú Város Levéltára, Gyõr,
2008, 130 oldal, ármegjelölés nélkül)

BOJTÁR ENDRE:
„Hazát és népet
álmodánk…”

Bojtár Endre könyve fontos össze-
foglaló lehetne. Nem azért, mert
annyira új szempontok szerint írja
meg a felvilágosodás és a romantika
történetét a közép- és kelet-európai
irodalmakban. Hanem mivel a
nyelvújítási, sokszor nyelvteremtési
mozgalmakon és a nemzeti irodal-
mak kialakulásán keresztül
a különbözõ népek nem-
zetté válásának folyamatát
mutatja be. Ezek az idõ-
ben ugyan egymáshoz ké-
pest is több évtizednyi tá-
volságban lezajló, mégis
nagyon hasonló, egymást
kísérõ, másoló események
az összetartozás nemzeti
ideológiáinak alapjait vetik meg.
A közösségi identitások, nemzeti
elvû azonosságtudatok kialakulásá-
nak kérdése nagyon is aktuális. Ami
nagy erénye a könyvnek, az a szer-
zõ kivételesen átfogó ismereteinek
köszönhetõ, rendkívül széles kon-

textus: a Baltikumtól Görögorszá-
gig vázolja fel a párhuzamos törté-
neteket. A hasonlóságok és párhu-
zamok ilyen együttes bemutatása
közös közép-európaiságunk meg-
értéséhez visz közelebb, a kétszáz
évvel ezelõtti irodalmi folyamatok
megismertetése így a jelen perspek-
tívájából is érvényes tanulságokkal
járna.

A „Hazát és népet álmodánk…”
Bojtár 1986-ban megjelent „Az em-
ber feljõ…” címû mûvének bõvített
változata. Elméleti kiindulópontja
az, hogy az irodalmak története
magában hordozza a társadalom-
történet lenyomatát. Az irodalmi
mûvekben megszólaló gondolatok
alapján rajzol meg egy olyan esz-
metörténeti ívet, amely az irodalmi
nyelvek megteremtésével a nemze-
ti tudatok átalakulásához vezet.

A nemzeti identitásoknak
a mai napig élõ konstruk-
ciói jönnek létre; közös
emlékezetünk alapjai ugyan-
azok a mítoszok, amiket
többnyire a romantika al-
kotott meg.

Bojtár azonban nem
tud mit kezdeni a nemzet
és a „nemzeti” fogalmai-

val, ami politikai publicisztikáit is-
merve nem meglepõ. Ebben a tu-
dományos igényû munkában vi-
szont abba a paradox helyzetbe ke-
rül, hogy saját tárgyához nem ép-
pen az empátia igényével fordul.
A történelmi regényekrõl szóló fe-
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nyos viseleteinkrõl vagy éppen
történelmi örökségünkrõl, min-
denféle önmeghatározás elõfelté-
teleként a magunkról való igaz tu-
dást kell megjelölnünk. Végsõso-
ron az örök kérdés, hogy „mi a
magyar?”, nem csupán az érvé-
nyes válaszok elmaradása, hanem
az érvénytelen válaszok megcáfol-
hatatlannak tûnõ ereje miatt is tû-
nik megválaszolhatatlannak. Hi-
szen rejtélyes nyelvünk éppen úgy
jelentheti egyesek számára az
identitás hordozóját, mint a föld-
rajzi vagy történelmi hagyomány,
netán a származás. Ám pontosan
ez a többféleség akadályozza meg
a valódi és egységes identitásél-
mény létrejöttét. Karácsony Sán-
dornak a kötetben szintén megta-
lálható A magyar lélek címû esszé-
je szerint ez a különös, önma-
gunkra vonatkozó tudatlanság és
bizonytalanság is sajátosan ma-
gyar ízû jelenség.

Ezt a jelenséget felszámolni
nehéz, de nem lehetetlen. A kö-
tetbe válogatott gondolkodóknak
nem csupán témájuk, hanem irá-
nyultságuk is közös: alapvetõen
optimisták. Az adott idõszakra
vonatkozó kritikájuk nem egyol-
dalú és romboló, hiszen minden
bekezdésük mögött ott munkál a
jobbító szándék és a szebb jövõbe
vetett hit. Ezért e hiánypótló kö-
tet elsõsorban a jelenben élõk
számára üzenet, hogy a fejük fe-
lett lebegõ „egységesülõ” szó fo-

lyamatosságát kellõen komolyan
vegyék.

ZSOLNAI GYÖRGY

(Szerkesztette Szegedy-Maszák Mihály
és Zákány Tóth Péter, Ráció Kiadó,
Budapest, 2007, 570 oldal, 3100 Ft)

JACQUES LE GOFF:
Európa születése 
a középkorban

A kötet az Európa születése címû
nemzetközi könyvsorozat része,
mely öt különbözõ nemzetiségû ki-
adó közös kiadványa, s melynek fõ-
szerkesztõje egyben a tárgyalt könyv
szerzõje is. Jacques Le Goff nem-
zetközi hírû középkortörténész,
annak az Annales Iskolának a ma
élõ legnagyobb mestere, melyet
többek között Marc Bloch, Lucien
Febvre, Georges Duby, Fernand
Braudel neve fémjelez. Az Annales
mozgalom a politika- és diplomá-
ciatörténet helyett a történeti fo-
lyamatok gazdasági, társadalmi,
kulturális, vallási, geográfiai, mûvé-
szeti, pszichológiai, azaz a lehetõ
legteljesebb körû, hosszú- és kö-
zéptávú elemzését tûzte ki célul.

Ennek szellemében íródott az
Európa születése a középkorban is,
amelynek eredeti francia címe
(L’Europe est-elle née au Moyen Âge?
– A középkorban született Európa?)
jobban kifejezi a könyv mondaniva-
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mert írások szerzõi is ütköztek va-
lamikor. Mi a „nemzeti”, és egyál-
talán, mit foglal magában ma a
nemzet mint fogalom? Vajon a
„mûvelõdések” szó csak egy nem-
zet életének többfajta megnyilvá-
nulására, színterére utal, például a
néptáncra, a színházra vagy éppen a
nemzeti nyelvre, vagy ennél mé-
lyebb megfontolás rejtezik e többes
szám mögött, és a nemzeti mûvelõ-
dés oszthatóságára, rela-
tivizálhatóságára utal in-
kább? Aztán az „egysége-
sülõ világban” összetétel
folyamatos melléknévi
igeneve nem cseng-e ma
is, a globalizáció korában
éppúgy baljósan, mint a
felvilágosodás óta bármi-
kor? Az efféle interferen-
ciák nem véletlenek, hiszen nem
titkolt szándéka volt az elõszót
jegyzõ Szegedy-Maszák Mihálynak
a szûkszavú lezárás tanúsága sze-
rint, hogy a bemutatott írásokat
közvetlenül a jelenre és a jövõre vo-
natkoztatva is szemléljük.

Ezt könnyen megtehetjük, hi-
szen az egyedülálló összeállítás
olyan nézõpontot kínál számunkra,
amelybõl a nemzeti identitásról va-
ló gondolkodás legegyetemesebb
horizontját lehetünk képesek belát-
ni. A megannyi remek szöveg közül
a teljesség igénye nélkül emelhet-
jük ki többek között Hunfalvi Pál
Drezdai levelek címû írását, amely
máig érvényes gondolatmenettel

szolgál a kozmopolitizmus és a ha-
zafiság egymást feltételezõ, nem
pedig kizáró kapcsolatáról. Az
Endrõdi Sándornak tulajdonított
Nemzeti jellegrõl címû esszé a nem-
zetieskedés és „világpolgárkodás”
között csapongó 19. századi szép-
irodalmunkról beszél, amire fájdal-
masan rímel a kötetbe ugyancsak
felvett, méltán híres Határ Gyõzõ-
elõadás is – igaz, ez utóbbi több

mint száz évvel késõbbi
állapotainkra reflektál.
A nemrégiben elhunyt
író a magyar irodalom
önsajnálatba való bezár-
kózásáról és elszigetelõ-
désérõl értekezik, a reto-
rika legszínesebb elemeit
felhasználva. Ugyanerrõl
ír a mindmáig Hamburg-

ban élõ Hellenbart Gyula Nyugat-
ról nézve címû elemzésében; a ma-
gyarság hamis önértékelésérõl, a
különös nemzeti jellembõl adódó
gõgösségrõl és „durcásságról”,
amely megakadályoz minket abban,
hogy a maga állandóságában tudjuk
felmutatni nem elsõsorban mások,
hanem inkább önmagunk számára
a magyarság mibenlétét. 

Ez utóbbi írás mottóját egyéb-
ként az egész kötet mottójául is
felfoghatjuk: „Ha fel akarunk
épülni tudatlanságunkból, meg
kell azt vallanunk”, ahogyan azt
Montaigne írta az Esszékben. Le-
gyen szó ugyanis irodalomról,
nemzeti karakterrõl, hagyomá-
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