
65. (2016) 345–348.

Absztraktok

Bolgár Dániel: Integrálódás asszimilációországba. A zsidóságmegmaradás törvényének 
magyarázata
A szakirodalom egyetért abban, hogy a zsidóknak a modern társadalomba és a nemzetbe 
illeszkedése másként alakult, mint a többi népé. Abban még nincs semmi szokatlan, hogy a 
zsidók jelentős része elsajátította a nemzeti kultúrát, egyre sokasodtak kapcsolatai a nem zsi-
dókkal, vagyis a zsidók és nem zsidók társadalma ütemesen összeszövődött, kultúráik ha-
sonultak egymáshoz, tehát a zsidóság rohamosan integrálódott. Az viszont már különleges, 
hogy ennek ellenére a zsidók zsidó mivoltát továbbra is nyilvántartották, őket a nemzettől 
megkülönböztették. Mondjuk úgy: érvényesült a zsidóságmegmaradás törvénye. A törté-
nészek egy része ezt a jelenséget furcsaságként, megmagyarázhatatlan ellentmondásként 
ábrázolja, mások az antiszemita/antimodernista eszmék elterjedtségét teszik felelőssé érte. 
A tanulmány arra vállalkozik, hogy egyfelől eloszlassa a tanácstalanságot, hipotetikus meg-
oldást kínáljon a rejtvényre, másfelől rámutasson: a zsidók szakadatlan megkülönböztetése 
hátterében nem feltétlenül szükséges zsidókkal szembeni ellenérzéseket keresnünk.

A szerző a zsidók integrálódásának, ugyanakkor nemzeten kívül rekedésének, szóval a 
zsidó asszimilálatlanságnak a magyarázómodelljét úgy törekszik kidolgozni, hogy első lé-
pésben megkeresi a zsidók helyét Ernest Gellner nacionalizmuselméletében, rámutat, hogy 
a zsidóságmegmaradás a nacionalizmus keretében ugyan értelmezhetetlen, sőt kimondottan 
aggályos, de a modern, ipari társadalomba harmonikusan illeszkedik, tehát azt kell meg-
fejteni, mi lehetett a funkciója a modern, ipari társadalomban a zsidók oldódás nélküli ke-
veredésének. A cikk a második lépésben továbbgondolja Gellner teóriáját, rámutat, hogy a 
Gellner által a munka sokféleségével és a kultúra egyféleségével jellemzett modernitás kiala-
kulásának van egy fogalomtörténeti előfeltétele: el kellett különíteni egymástól fogalmilag 
a termelés és a kultúra szféráját, az összetett premodern társadalmi azonosságból le kellett 
választani a foglalkozást és az etnicitást. Végül az érvelés oda konkludál, hogy – más népekkel 
ellentétben – azért nem szívódtak fel nyomtalanul a zsidók a nemzetbe a nacionalisták óhaja 
ellenére, mert a zsidó szó nemcsak egy népet jelölt, hanem pozitív jelentéssel bírt a modern, 
ipari társadalom munkamegosztásában is, kvázi foglalkozásnévként volt megőrzésre érdemes, 
hiszen a zsidó név viselői úgy léptek át Agráriából Indusztriába, hogy pont az iparkodás bé-
lyege volt rájuk ütve. Az tehát, hogy a zsidók integrálódásuk után is zsidókként léteztek, innen 
nézve egyáltalán nem az antiszemitizmus/antimodernizmus elterjedtségének következménye, 
hanem éppen a modernség nacionalizmus felett aratott fényes győzelmének emlékműve.

Erdős Zoltán: Emlékezet és identitás a 17. század második felének magyar puritán 
irodalmában
A dolgozat célja, hogy az erdélyi és felső-magyarországi puritán prédikáció- és imádságiro-
dalom vizsgálatával egy lehetséges modelljét mutassa be annak, hogy a történeti emlékezet 
milyen szerepet játszott a nemzeti identitás kialakulásában a kora újkor végén. A történeti 
emlékezet vonatkozásában Halbwachs, Assmann és Weinrich nyomán, a korszakra érvényes 
nemzet-fogalom tekintetében pedig Szűcs Jenő és Anthony D. Smith nyomán kialakított fogalmi 
bázis alkotja a munka elméleti alapját. A vizsgált szerzők a történeti példákat, hivatkozásokat 
többféle célra használhatták (gyönyörködtetés, erkölcsi példaadás, ismeretek gyarapítása), 
és többféle értelmezési keretben helyezhették el. Ezek alapján a dolgozat három – pusztán 
analitikusan szétválasztható – diskurzustípust különít el. A magyar történelem egyes ese-
ményei, alakjai megjelenhettek az üdvtörténet keretei között, az üdvözítő isteni szándék 
kibontakozásának jeleként. A múlt eseményeinek megfelelő értelmezése (a zsidó–magyar 
párhuzam, a birodalom átszármazásának gondolata vagy a fatális periódusok tana keretében) 
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hozzásegíthetett a nemzeti sorskérdések megértéséhez. Végül a múlt az aktuális politikai dis-
kurzusok során konkrét programok megalapozásához is jól használható érveket szolgáltatott. 
A három diskurzustípus – az elemek különböző kombinációjában, eltérő hangsúlyokkal – 
összekapcsolódott, át- meg átszőtte egymást. Így egy cselekvésre sarkalló és alapvetően jövő-
orientált múltszemlélet alakult ki, amely pozitív módon járult hozzá a kiépülő nemzeti identitáshoz.

Eszik Veronika: Rivalizáló nacionalizmusok a liberális törvényi szabályozás szabta 
keretek között. A horvát iskolaügy a 19. század végén
A nacionalizmuskutatások egyik közhelyének számít, hogy az általános tankötelezettség be-
vezetése és az iskolai oktatás a formálódó nemzetállamok egyik leghatékonyabb eszköze a 
nemzeti kultúra homogenizálására, a nemzeti eszme magától értetődővé tételére, általában 
a nemzetállam megkonstruálására. A tanulmány, ezt a képet árnyalandó, Horvátország pél-
dáján rámutat arra, hogy a nemzetállam igyekezett ugyan a maga állampolgárainak hazafias 
nevelését a kezébe venni, de emellett bizonyos autonómiákat tiszteletben tartott, és képes 
volt az önkorlátozásra. Mind az Eötvös-, mind horvát megfelelője, a Mažuranić-féle népiskolai 
törvény kimondta a tanszabadságot, ami a helyi közösségek kezében hagyta az iskolaügy 
ellenőrzésének lehetőségét számos fontos kérdésben. Horvátországban így bonyolult helyi 
viszonyok alakultak ki. A Mažuranić-féle hálózatnak bőven akadt konkurenciája, amelyet 
törvényileg nem akadályozott működésében. A tanulmány második részében a szerző egy 
esettanulmányon keresztül érzékelteti a vázolt bonyolult iskolai keretek között rivalizáló 
nemzeti diskurzusok jelenlétét és ütközését.

Kárpáti Attila István: Szilágysági vagy Szilágy vármegyei? A regionális identitás 
vizsgálata Szilágy vármegyében a 19–20. század fordulóján
Wesselényi Miklós zilahi szobra, amely ma is Zilah városának főterén áll, azon kevés köz-
téri alkotások egyike, amely a zsibói báró emlékét őrzik. Fadrusz János munkája esetében 
azonban nem csupán Wesselényi emlékének őrzéséről beszélhetünk. Az 1902-ben leleplezett 
alkotás avatási ünnepségében nemcsak az emlékállítás, hanem az identitásformálás elemeit 
is felfedezhetjük. A tanulmány az 1876-ban létrehozott Szilágy vármegye regionális iden-
titásának formálódását veszi górcső alá. Az 1876 és 1883 között megjelent vármegyei heti-
lapokban található olvasói levelek, valamint egy 1883-ban, majd 1885-ben újból megjelent 
földrajztankönyv segítségével kísérletet tesz arra, hogy rekonstruálja a vármegye lakosainak 
területi önmeghatározását az új adminisztratív körülmények között. Végül a zilahi Wesselényi-
szobor, valamint az ugyanazon a napon felavatott Töhötöm-emlékmű avatásán elhangzott 
beszédek elemzésével megpróbálja meghatározni, hogyan próbálta meg a vármegyei elit 
létrehozni a vármegye regionális identitását, s mi volt az az elem, amely egyedivé tette ezt 
az azonosságtudatot.

Koselleck, Reinhart: Háborús emlékművek mint a túlélők identitásteremtő aktusai
Az eredetileg 1979-ben megjelent, ma már klasszikusnak számító tanulmányában a szerző 
a háborús emlékművek történetét elemzi a francia forradalomtól a 20. század utolsó harma-
dáig. Az élet és a halál összefonódása gondolatának megjelenítőiként az emlékművek egy-
idősek az emberiség történetével. A háborús emlékművek azonban különlegesnek tekint-
hetők, hiszen az emlékezésen túlmenően a halál igazolásának kérdését is felvetik. Nemcsak 
a halottak identitását határozzák meg (hős, mártír, győztes), hanem a túlélőt is szembesítik 
egy identifikációs ajánlattal: a halottak egy olyan ügyért haltak meg, amelyet a szemlélőnek 
magáévá kell tennie azért, hogy az elesettek halála ne legyen értelmetlen. Ezt az értelmet 
ugyanakkor a túlélők, az emlékmű állítói teremtik, nem a halottak. A szerző bemutatja, hogy 
a francia forradalom után a halál keresztény értelmezésének háttérbe szorulása miként tette 
lehetővé a tisztán politikai és társadalmi értelemalkotásokat. A nemzetállam nevében készült 
emlékművek a halál előtti egyenlőség helyett a nemzeten belüli belső egyenlőségre helyezték a 
hangsúlyt: az emlékművek demokratizálódtak, az elesettek rangtól függetlenül a megemlékezés 
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részei lettek, ezzel párhuzamosan azonban a mindkét szembenálló tábor emlékezetére fel-
hívó emlékművek fokozatosan eltűntek. A szerző megállapítása szerint az idő múlásával 
az eredetileg sugallt identitás kikerül az emlékmű alapítóinak hatásköréből, így a halottak 
önmagukkal való azonossága tekinthető az egyetlen olyan identitásnak, amelyet az emlék-
művek maradandóan magukba foglalnak.

Lászlófi Viola: Parasztokból kurucok. A Rákóczi-néphagyományok megalkotása 
Északkelet-Magyarországon a 20. században
Ferenczi Imre néprajzkutató és Molnár Mátyás a vajai Vay Ádám Múzeum igazgatója 1961–1962 
telén az északkelet-magyarországi, szűkebb értelemben a Szabolcs-Szatmár megyei Rákóczi-
néphagyományok összegyűjtésére vállalkozott. A két tudós interpretációja korántsem volt egyedi: 
a felgyűjtött történeti tudásban Ferenczi és Molnár primordialista nacionalizmusfelfogásuk 
bizonyítékát látták, tehát azt eredeti népi produktumként, a parasztság évszázadok óta töret-
len nemzettudatának jeleként értelmezték. Tanulmányom első lépésben Ernest Gellner mo-
dernista nacionalizmuselméletét iránytűként használva a Szabolcs-Szatmár megyei kutatás 
nyersanyagának újrafeldolgozásával a következőt szeretné tisztázni: az adatközlők által adott 
válaszok valóban azt jelentik-e, hogy a nép emlékszik a Rákóczi-szabadságharcra. Filológiai 
vizsgálatom arra mutatott rá, hogy a Ferencziék által összegyűjtött történeti tudás túlnyomó 
része fellelhető a magaskultúrát közvetítő modern tankönyvekben, illetve a magaskultúra 
képviselői által a népnek szerkesztett 19–20. századi kiadványokban. Vagyis a jelek szerint 
minderre a nép nem annyira emlékezett még a modernitás előttről, hanem inkább megtaní-
tották rá a modernitásban. Második lépésben azt vizsgálom, hogyan tette lehetővé a kutatás 
megtervezésének, végrehajtásának módja és a publikálás mikéntje, hogy az adatközlők által 
adott válaszok néphagyományként legyenek értelmezhetőek és bemutathatóak.

Nagy Ágoston: „Elestjeink’ oszlopa mellett új bajnokok fognak hazafiúi lángokra gyúladhatni”? 
A sátoraljaújhelyi inszurrekciós emlékmű tervezete és a nemesi patriotizmus nyelvei
Az 1809. június 14-i, a magyar nemesi inszurrekció számára sorsdöntő győri csatát követően 
Zemplén vármegye Lónyai Gábor alispán javaslatára Kazinczy Ferenc és Dessewffy József táb-
labírákat az elesetteknek állítandó emlékmű tervének kidolgozásával bízta meg. Kazinczyék 
a felkérésnek megfelelően el is készítették Relatiójukat, ugyanakkor a megyegyűlési viták 
során az eredeti elképzelés több ponton is jelentősen módosult. A „zempléni vitézek” em-
lékének állított oszlopot végül csak 1821-ben avatták fel Sátoraljaújhelyen. A dolgozat egy-
részt az emlékművel és a többször is kinyomtatott tervezettel kapcsolatos diskurzusokat 
igyekszik szemügyre venni az 1809-es felkeléshez és annak emlékezetéhez kapcsolódó po-
litikai gondolkodás felől, másrészt megpróbálja felmérni az oszlop helyét a francia háborúk 
vármegyei, magyarországi és európai propagandájában. 

Shelekpayev, Nari: A kazah fővárosok és a posztszovjet kazah nemzeti identitás megszer-
kesztése (1991–2011)
A tanulmány a két legjelentősebb posztszovjet kazah város, Almati és Asztana városi tájait 
térképezi fel. Almati, Kazahsztán legnépesebb települése és korábbi fővárosa egy völgyben, 
sajátos környezetben és mikroklimatikus körülmények között helyezkedik el. A pozícióját 
Közép-Ázsia kulturális és gazdasági centrumai között azután is sikerült megtartania, hogy 
1997-ben Asztana vált Kazahsztán fővárosává. Asztana a szovjet időszakban periférikus ag-
rárváros volt, ma pedig a „régi” és „kortárs” építészet közötti rendkívül éles ellentét jellemzi.

Városépítészetük, köztereik és toponímiáik elemzése a posztszovjet közép-keleti ország 
identitásába engednek betekintést. A tanulmány által összefoglalt kutatás alapvető forrásai 
földrajztudományi szövegek, ábrázolások (elsősorban fotók, képeslapok) és történelemkönyvek. 
A kutatás fő kérdései, hogy a történelmi és politikai fordulat, a szovjet uralomból a nemzeti 
függetlenségbe átvezető rendszerváltás hogyan befolyásolta a városi tájat; továbbá hogy milyen 
szerepet töltenek be a városi tájak a nemzeti önazonosság építésében; illetve hogy milyen jel-
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képekkel fejezik ki ma a kazahságot. Mindeközben a tanulmány kísérletet tesz a szovjet és 
posztszovjet Kazahsztán diakronikus összevetésére.

Sonkoly Gábor: „Sokan bizonyossággal állítják, hogy Attila hun birodalmának köz-
pontja Tokaj volt.” Nemzeti jegyek a magyar világörökségi kultúrtájaknál
A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy a magyar világörökségi kultúrtájak (Hortobágy, 
Fertő/Neusiedlersee, Tokaj-Hegyalja) hogyan használhatóak a történeti elemzés számára, 
mennyiben jelenítik meg a nemzetépítés kortárs formáit, illetve mennyiben feleltethető meg 
egymással a nemzeti táj és a (világ)örökségi kultúrtáj. Feltételezésem szerint az a megkülön-
böztetés, amely a nemzeti tájak megléte, illetve hiánya alapján csoportosította a 19. századi 
európai nemzetépítéseket a világörökségi felterjesztésekben és ezek elemzése által a kortárs 
nemzeti önreprezentációkban is tetten érhető. A közép-európai helyszínek elemzése nyil-
vánvalóvá tette, hogy a nemzeti tájat a globalizáció és a tömegturizmus terjedése ellenére sem 
váltotta fel egy semleges, egyszerre mindenütt jelenlévő posztmodern nem-hely. A nemzeti 
tér Közép-Európában továbbra is olyan identitáskonstrukciók helyszíne és tárgya, amelyek 
eszköztára jelentősen bővült a kulturális örökség prezentista diskurzusával. Ez pedig remekül 
használható a belső feszültségek, eltérő értelmezések elfedésére az örökségdiskurzusra jel-
lemző kontinuitás és integritás nevében.

Tarafás Imre: „A hazánkban lakó különféle nemzetiségek”. Magyarországi nemzeti 
kisebbségek reprezentációja a dualizmus kori középiskolás tankönyvekben
A tanulmány arra törekszik, hogy egy túlnyomórészt politikatörténeti és – a fő gondolkodókra 
koncentráló – eszmetörténeti megközelítésű témát, a dualizmus kori magyarországi nem-
zetiségi kérdést új szemszögből, az eddigiektől eltérő szinten vizsgálja. Ehhez a korszakban 
kötelező jelleggel az oktatás fontos kellékeként használt, immár központilag engedélyezett 
középiskolás történelemtankönyvekben tetten érhető nemzetiségképeket elemzi. A történeti 
érvek tudvalevőleg központi helyet foglaltak el mind a nemzetiségek, mind a magyarok 
érvrendszerében a korszak során. A szerző mindenekelőtt röviden felvázolja a magyar részről 
a nemzetiségi kérdés kezelése kapcsán kialakított két fő elképzelés (az „egységes politikai 
nemzet”, valamint a „homogén nemzetállam”) által nyújtott történeti narratívákat. Ezt kö-
vetően tér ki a tankönyvekben található, akár implicit módon megfogható „nemzet”, illetve 
„nemzetiség” definíciókra, az egyes csoportoknak tulajdonított „nemzeti karakterjegyekre”, 
valamint a nemzetiségi történeti narratívák ellenében megfogalmazott álláspontra. Az elemzés 
szerint míg az explicit minősítések terén nagyfokú divergálás tapasztalható, az ország törté-
netét a tankönyvírók egységesen az etnikai-nyelvi értelemben vett magyar nemzet történe-
teként prezentálták, így végső soron nem az egységes politikai nemzet, hanem a homogén 
nemzetállam gondolkodóinak történelemképét közvetítették a tanulók felé.

Tömöry Miklós: Nemzeti önreprezentáció egy többnemzetiségű városban és azon túl. 
Szerb beszeda Pesten 1867-ben 
Az esszé az 1867. január 26-án, a pesti lövölde épületében a város „szerb ifjúsága” által ren-
dezett beszeda ünnepély elemzésére vállalkozik. Az esemény műfaját, programját és fogad-
tatását körüljárva, a rendezőket és résztvevőket bemutatva helyezi el a beszedát a soknem-
zetiségű város kontextusában, valamint a szerb diaszpóra kulturális-politikai térképén. 
A tanulmány elemzési szempontokat vet fel a beszeda kapcsán: eszerint a műfaj és a körülötte 
zajló diskurzus a szerb nemzetépítés, a nemzeti identitás megerősítésének mozzanataként 
értelmezhető. Fontos kiemelni a szervezők önreprezentációs törekvését, akik e nagy publicitást 
kapó eseménnyel kívánták bemutatni a szerb kultúrát a többnemzetiségű város közönsé-
gének, illetve kapcsolatba léptek a Monarchia és az azon kívül eső területek szerb diasz-
pórájának tagjaival. A kiegyezést előkészítő országgyűlés idején a beszeda aktuálpolitikai 
színezetet kapott, erről tanúskodik a program, a prominens vendégek köre és a szélesebb 
közvélemény reakciói is.


