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Az utóbbi évtizedek kutatásai nemcsak a „nagy mű" , Az ember tragé-
diája korszerű elemzésében, eszmetörténeti hátterének föltárásában hoztak 
eredményeket, hanem az írói életrajz, a kevésbé jelentős művek vonatkozá-
sában is. így egyre markánsabban áll előttünk a politikus és a politikai gon-
dolkodó Madách alakja is. Kiderült, hogy közszereplése, fölkészültsége és 
elvi megfontolásai alapján ezen a területen sem tarthatjuk valaminő provin-
ciális figurának, aki költői magasságokból, illetőleg a nemesi udvarház elzárt-
ságából következően dilettáns megyei politikus lett volna. Mind a Madách-
-kutatás, mind az önkényuralom korával foglalkozó eszmetörténeti vizsgáló-
dások beszédesen bizonyítják az író politikai szerepének jelentőségét. És a 
politizáló Madách Imre tevékenységének és megnyilatkozásainak egyik fon-
tos területe épp a nemzetiségi kérdés. Az a problémahalmaz, amellyel a nem-
zetté válás korában a több nemzetiség lakta régi Magyarországon minden 
gondolkodó főnek szembe kellett néznie. írónk pedig, életrajzi körülmények-
ből következően, kora gyermekkorától úgyszólván testközelből szemlélhette, 
mit jelent, hogy azok, akik majdan egyenjogú polgárai lesznek a feudális 
kötöttségektől mentes hazának, különböző nyelven beszélnek. Szülőhelye, 
a nógrádi Alsósztregova a szlovák-magyar etnikai határ közelébe esett, lakói-
nak többsége szlovák anyanyelvű volt. 

Madách nemzetiségszemléletével vizonylag sokat foglalkozott a kutatás, 
elég ha az irodalomtörténész Sőtér István, Horváth Károly és Csukás István, 
továbbá a történész Kemény G. Gábor, Tóth Ede és Szabad György tanul-
mányaira, könyveire utalunk. Két tanulmány — Tóth Edéé és Csukás Istváné 
— pedig kifejezetten arra vállalkozik, hogy rekonstruálja Madách fölfogását 
a nemzetiségi kérdésről.1 Részletesen ki van tehát dolgozva a kép, nem hiány-
zik róla egyetlen lényeges mozzanat sem. Miért kívánunk újabb megjegyzé-
seket tenni? Először is, mert szükségesnek tartjuk a kép árnyalását, finomítását. 
De méginkább azért, mert az edigi kutatások következtetéseit némely tekin-
tetben egyszerűsítőnek érezzük. Nézetünk szerint ugyanis Madách fölfo-

1 Tóth Ede: Mocsáry, Eötvös, Madách a nemzetiségi kérdésről az abszolutizmus válsá-
gának éveiben. = Filológiai Közlöny 962. 1—2. sz. 134—146. 1. 
Csukás István: A nemzetiségi kérdés Kemény, Jósika, Madách és Eötvös műveiben. 
In : Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum. Szeged, Tomus XVIII.(1981) 3—54. 
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gását nem lehet úgy megítélni, hogy szemléletét csak a korabeli magyar nem-
zeti ideológia mérlegén vizsgáljuk, föltétlenül érdemes összevetni elképzeléseit 
az akkori többi hazai nemzeti mozgaloméval, továbbá meg kell vizsgálni, 
hogy írónk fölfogásának bizonyos hangsúlyeltolódásai milyen kapcsolatban 
vannak az önkényuralom válságának konkrét politikai eseményeivel, külö-
nösen pedig az író környezetében lévő nemzetiség, a szlovákság mozgalmá-
nak eseményeivel. Értékelésünk során szem előtt kell tartani, hogy mindegyik 
korabeli nemzeti mozgalom ideológiája •— természetesen beleértve a magyart 
is — jócskán tartalmazott olyan elemeket, amelyek más nemzeti mozgalmak 
rovására érvényesíthető érdekeket jelentettek. Egyszóval: nacionalisták vol-
tak, ha különbözött is erejük és érvrendszerük fölépítése. 

Madách nemzetiségszemléletét Kemény G. Gábor élesen bírálta: „Hang-
súlyozni kívánjuk, hogy Madách a 'Civilizátor'-ban és 1861-ben a sajtóban 
és az országgyűlésen tett nyilatkozataiban nem mutat túl a feudális színezésű 
patriarchális nemzetiségi politikán, amely ekkor már túlhaladott álláspont 
volt."2 Tóth Ede a következőképpen vélekedett a Politikai Hitvallomásnak 
a nemzetiségekkel foglalkozó részéről: „Ez a reformkori egységes magyar 
nemzetállam illúziójának felelevenítése, amely szerint a nemzetiségi nyelv-
használat magánjog, elnyomást nem szabad használni, mert ez csak feléb-
resztené a nemzetiségeket, akik a magyar kultúra hatására előbb-utóbb 
önkéntelenül magyarrá lesznek."3 Mivel Madách a nemzetiségi kérdésről 1861 
nyarán írt (az országgyűlésre készített, de ott már el nem hangzott) szövegében 
elutasítja az önálló szerb vajdaság követelését és a nemzetiségi kongresszusok 
több kívánságát, Tóth Ede úgy véli, nem vállaja a nemmagyarokkal kötendő 
politikai szövetséget sem. Ehhez az állásponthoz van közel Szabad György 
véleménye az önkényuralom válságos szakaszáról írt monográfiájában.4 A 
Politikai Hitvallomásról értekező későbbi tanulmányában azonban már némileg 
módosította nézetét, s fölhívja a figyelmet egy olyan mozzanatra, amely 
továbblépésnek tekinthető az 1848-as magyar állásponthoz képest: „Elődása 
[mármint Madáché — K. Gy. Cs.] közvetve világossá teszi, hogy •— a nem-
zetiségi bizottság javaslatával összhangban — meghaladni kívánta azt az 
1848-as ideiglenes szabályozást nyújtó törvényt, amely a megyebizottmányok 
nyelvének csak a magyart ismerte el."5 A közelmúltban megjelent tanul-
mányában Csukás István is annak a megközelítésnek a nyomvonalában jár, 
amely szétválasztja a nemzetiségekkel együttérző, a közeledést kereső poli-
tikust attól az ideológustól, akinek nézeteit vitatni kell, így sumázza vélemé-
nyét: „Ez a. nemes emberség késztette őt arra, hogy mint iró és politikus 
igyekezzék előmozdítani az ország népeinek közeledését. (. . .) Tanulságos 
elgondolkodni érvein is, de gondolatrendszerének fő tételeit, a belőlünk levont 
következtetéseket nem fogadhatjuk el. Nem azért, mert e nézetek tarthatat-
lanságát azóta a történelem végérvényesen bebizonyította, hanem azért, mert 

2 Kemény G. Gábor: A szomszéd népekkel való kapcsolatok történetéből (Válogatás hét 
évszázad írásaiból). Bp. 1962. 457. 1. 1. sz. jegyzet 

3 Tóth Ede i.m. 143. 1. 
4 Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján (1860—1861). Bp. 1967. 554. 

1. — 652. sz. jegyzet 
6 Szabad György: Madách „Politikai hitvallomása". In: Madách-tanulmányok. Szerk. 

Horváth Károly Bp. 1978. 274.1. 
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Madách nemzetiségpolitikai felfogása már keletkezése idején is elmaradt a 
kor követelményeitől."6 Olyan egmásnak szögesen ellentmondó következte-
tések is születtek tehát, miszerint Madách védte a nemzetiségek anyanyelv-
használatának jogát, illetőleg elképzelései burkolt asszimilációs törekvést fejez-
nek ki. 

Első észrevételünk, hogy Madách nemzetiségpolitikai tárgyú Írásai nem, 
olvashatók egy szövegként. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az egyes 
írások keletkezési ideje is eltéréseket okozhat. Arról már nem is szólván, hogy 
A civilizátor szépirodalmi mű, nem pedig diszkurzív szöveg. Az Ariszto-
phanész modorában írt paródia még a Bach-rendszer összeomlása előtt kelet-
kezett. E mű nemzetiségszemléletét szerintünk indokolt külön tárgyalni. A 
Bach korszak paródiájában valóban megjelennek patriarkális színek, de ennek 
a műnek nem központi magja a magyarországi nemzetiségi kérdés. A politi-
kában éppen 1859 és 1860 hoz döntő fordulatot, Bach bukását és az Októ-
beri Diplomát. 1860 pedig* jelentős mérföldkő a nemzeti ideológiák tekinte-
tében is Magyarországon. Számos magyar politikus, publicista fejti ki véle-
ményét ekkor a nemzetiségi kérdésről (megjelent Kossuth 185l-es Alkot-
mánytervének fordítása, Károlyi Ede Foederált Hunnia c. munkája, Mocsáry 
Lajos újabb vitairata, Lukács Móric cikksorozata a Pesti Naplóban). Madách 
szemléletére mind az események, mind a kérdés újabb irodalma hatással 
lehetett. A nemzetiségi kérdéssel foglalkozó három szövege közvetlenül poli-
tikai célra készült. 1861. I I I . 12-i keltű Politikai Hitvallomása választóinak 
szóló program, melyet röpirat formájában terjesztettek. Március 23-án kép-
viselői mandátumát köszönte meg egybegyűlt választóinak Balassagyarmaton. 
Külön szólt — anyanyelvükön! •— a szlovák jelenlévőkhöz. A nemzetiségi 
kérdésről című írást pedig országgyűlési fölszólalásnak készítette az év nyarán. 
A napi események is beleszólhattak a fogalmazásba, a hangsúlyok megválasz-
tásába. 

Jelentős különbséget fedezhetünk föl a Politikai Hitvallomás és a válasz-
tókhoz intézett beszéd, illetőleg A nemzetiségi kérdésről c. írás között. 
Képviselői programjában nyomatékkal említi a hazai népek közeledésének 
fontosságát: „Harmadszor. A testvériség alatt a különböző ajkú népfajoknak 
nyelvi igényeinek méltányos tekintetbe vétele mellett, mindnyáj ok testvéries 
összeolvadását a magyar állampolgári jogok s kötelességekben."7 Ha nincs 
is konkrétan kifejtve, mit tart méltányos nyelvi igényeknek, a testvéries össze-
olvadás kifejezés mögött nem kereshetünk burkolt asszimilációs törekvést, 
hiszen a magyar liberalizmus politikai nemzet fogalmába különböző nyelven 
beszélő állampolgárok tartoznak bele, akiknek nem föltétlenül kötelessége a 
magyar nyelvet megtanulni. Az ország integritását, magyarok és nem-magyarok 
egységét jelenti a testvéries összeolvadás. 1861 elején a magyar politikával 
kapcsolatot kereső nemzetiségi politikusok is hangsúlyozzák az egységet, a 
szerb Svetozar Miletic éppúgy, mint a szlovák Ján Palárik például, aki egyik 
publicisztikai írásának azt a címet adta: „Legyünk egységesek, magyaror-
szági honfiak!".8 Madách Imre a nemzetiségi mozgalmakhoz hasonlóan a 

6 Csukás István i.m. 41. 1. 
' Madách Imre Összes Művei II. Bp. 1942. 684. 1. 
8 = Priate' L 'udu (Pest) 1861. 1. sz. 
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nyelvi jogok kiterjesztése mellett foglalt állást. Amikor március 23-án egy-
hangúlag megválasztották Balassagyarmaton országgyűlési képviselőnek, szlo-
vák választóinak külön szlovákul is megköszönte bizalmukat. Érdemes ezeket 
a szavakat idézni: „És most még önökhöz fordulok, tótajkú választóim, két-
szeres köszönetet mondva irántam tanúsított bizalmukért, mert azzal nem-
csak személyemet tisztelték meg, de tanúbizonyságát adták annak is, hogy 
felfogták azon nagyfontosságú igazságot, mely ügyünket egyedül vezetheti 
győzelemre, hogy a magyarországi bármily ajkú, bármi vallású népek érdeke 
csak egy, hogy midőn a magyar saját szabadságát védi, azzal tót testvére 
szabadságáért is vív, hogy a protestáns vallásszabadság legbuzgóbb harco-
sait mindég a katholikusok sorában találta. — Hogy jó és balszerencse között 
örülni vagy együtt szenvedni vagyunk hivatva."9 Bizonyára nem véletlen, 
hogy erről a megnyilatkozásáról beszámolt tudósításában mindkét szlovák 
politikai hirlap: a Pest'-budínske Vedomosti (1861. 4. sz.) és a PriateP L'udu 
(1861. 6. sz.) is. Az utóbbi a nemzeti mozgalom magyarbarát és liberális szár-
nyának a lapja, és közli Madách szlovák nyelven elmondott szavait is, a 
föntebb idézett szöveghez képest azonban némi különbséggel. Itt ugyanis 
az is szerepel, hogy: ,,. . . és viszont; azaz midőn a tót védi szabadságát, azzal 
ezeréves magyar testvérének szabadságáért is vív . . ." Ebben a szövegválto-
zatban tehát a két nép közötti viszony kétoldalú meghatározottsága kap hang-
súlyt, aktív fél a szlovák is, egyenjogúnak tekintett partner. Egyébként éz 
volt az a pillanat, amikor a magyar és a szlovák közvélemény a leginkább 
nyitott volt a másik nemzeti mozgalom érveire. 

Az országgyűlésen Madáchot is beválasztották abba a bizottságba, amely-
nek a nemzetiségi törvényjavaslat előkészítése volt a feladata. Maga is föl 
akart szólalni a nemzetiségi kérdésről az országgyűlésen, de beszédét már nem 
mondhatta el, mert augusztus 22-én föloszlatták az országgyűlést. Ebben 
az írásában Madách határozottan állást foglalt a megyei közélet többnyelvű-
sége mellett: „Nem ismerhetjük el továbbá azt, hogy egyes megyék többsége 
a megye nyelvét meghatározhatná a többi nyelvek kizárásával, mert ennek 
természetes következése lenne, hogy az egyes megye helyett az ország többsége 
határozza el az összes megyék nyelvét, mi bizonyosan nem lenne kedvezőtlen 
a magyarra nézve."10 Az említett szlovák politikus, Ján Palárik hasonlóan 
fogalmazott erről 1861 elején: „A tiszta szlovák lakosságú megyékben a közös 
tárgyalások és tanácskozások nyelve szlovák legyen, azokban a megyékben, 
ahol a lakosság többsége szlovák, ott túlnyomóan szlovák legyen, a vegyes 
nemzetiségű megyékben viszont a nyelv is vegyes legyen."11 Madách 1861 
nyarán nem ismeri el a területi különállás jogát, kétségbevonja a nemzetiségi 
kongresszusok illetékességét. Felfogásának megértéséhez — természetesen 
nem elfogadásához — szükséges tudnunk a következőket. Ekkor már meg-
hozta határozatait a túrócszentmártoni szlovák nemzeti gyűlés, és a szlovák 
Memorandum egyáltalán nem vette tekintetbe, hogy a tervezett szlovák 
vidék (okolie) német és szlovák kisebbségének is lehetnek anyanyelvi jogai. 
És voltak ellenzői a területi autonómiának a szlovákok között is, Ján Palárik 

9 Madách Imre: A választás után. In : Összes Művei II . Bp. 1942. 686. 1. 
10 Madách Imre: A nemzetiségek ügyében. In: Összes Művei II . Bp. 1942. 701. 1. 
11 = Priatel' L 'udu (Pest) 1861. 2. sz. 
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és elvbarátai azzal érveltek a sajtóban és a nemzeti gyűlésen, hogy ezt a köve-
telést a szlovák nép többsége még nem támogatná. Hozzátehetjük, európai 
viszonylatban is szinte egyedülvaló példa volt, hogy ekkora lélekszámú nép a 
területi különállás minden hagyománya nélkül autonómiát követelt. Mindez 
nagy mértékbe nehezítette Madách számára az önálló szlovák terület gondo-
latának elfogadását. 

Számos kortársához hasonlóan ő is alapvető célkitűzésnek tartotta az 
ország integritásának megtartását. Mint ismeretes, a magyar nemzeti ideoló-
giában •— a franciáéhoz hasonlóan — kulcsszerepe volt az oszág, a haza 
fogalmának. A rendi Hungária fogalmat a liberális eszmerendszer bir-
tokában akarta a politizáló vezetőrét e£ polgári és nemzeti Magyar-
országnak fordítani. Nem számolva 48-ban a különböző anyanyel-
vekkel; ahogy fél évszázaddal korábban a francia forradalom vezetői, 
akik a szabadság föltételének tekintették a nyelvi homogenizálást: „Chez un 
peuple libre, la langue dóit étre une et la méme pour tous." (Egy szabad ' 
népnek egyetlen egy nyelve legyen, ugyanaz a nyelv mindenki számára) 
-— fogalmazták meg egy 1794-es dokumentumban.12 A fáziskéséssel jelentkező 
nemzeti mozgalmak Magyarországon hasonló dilemmát jelentettek a magyar 
ideológusoknak, mint amilyennel a cseheknek vagy a lengyeleknek kellett 
szembenézniük. Bohemia éppúgy jelentett minden csehországit (tehát a 
nagy számú németet is), mint ahogy a visszaállítandó Polonia lengyeleket és 
nem-lengyeleket. Madách tehát megkülönbözteti a politikai és a kulturális-
-nyelvi nemzet fogalmát. Ez a distinkció általános volt a kor Európájában, 
egyik fölfogás az állampolgári hovatartozást, a másik az anyanyelvet vette 
a nemzetfogalom alapjául. Országgyűlési fölszólal ásnak készített írásában így 
fogalmazott: „A nemzetiség kétféle fogalmat fejez ki: Történeti fejlődésen 
alapuló politikai nemzetiséget vagy külön faji származást s külön nyelvű-
séget. (. . .) Ez értelemben a nemzetiség közjogi fogalom . . . A második 
értelemben oly otthonos öltöny . . . oly személyes, hogy úgy mondjam, lelki 
magánjog, mint a művelődés, mint a vallás gyakorolhatóságának joga, miket 
az államnak vezetni s rendezni akarni nemcsak nem kell, sőt nem is szabad, 
csak védeni köteles minden külső erőszaktól."13 Kétségtelenül logikai ellent-
mondás van ebben az érvelésben, amennyiben a történelmi múltra hivatkozik 
a kétféle nemzetfogalom elkülönítésében, továbbá abban is, hogy az állam-
nemzeti és kultúrnemzeti fölfogást egy gondolati építménybe próbálja egye-
síteni. Nézetünk szerint két olyan dimenzióról van szó, amelynek kiinduló-
pontjai és alapelvei nem fordíthatók le egymásra. Éppen ezért nem osztjuk 
Csukás István nézetét, aki így vélekedik Madách érveléséről: „A politikai 
nemzetiség és a faji nemzetiség szembeállításával sikerült megfogalmazni egy 
olyan ideológiát, amely az akkor már több nemzet lakta államban legalább 
is átmenetileg hatásosan igazolni látszott a magyar liberális nemesség hatalmi 
pozícióit. S ugyancsak átmenetileg sikerült jelentéktelenné minősíteni a hazai 
más ajkú népek jogos igényeit, a nemzetiségi mozgalmakat. Ezt teszi Madách 
is, amikor tetszetős érvekkel indokolja a kétféle nemzetiség közti különbséget."11 

12 Az ún. Barrére-jelentésben. Mi Louis-Jean Calvet: Le colonialisme linguistique en 
Francé. = Les Temps Modernes 1973. Aug-Szept. 77. 1. után idézzük. 1 

13 Madách Imre Összes Művei II . Bp. 1942. 695. 1. 
14 Csukás István i.m. 37. 1. 
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Tegyük rögtön hozzá: nemcsak Madách, és nemcsak a magyar liberalizmus 
képviselői. Csak amíg a magyar ideológusoknak az ország, a politikai nemzet 
az elsődleges, a szlováknak például viszont az anyanyelv közössége —• nem-
zetfogalmuk között ez az alapvető különbség. Csukás István a továbbiakban 
— Madáchcsal ellentétben —• a nemzetállam létrehozásának célkitűzéséből 
indul ki: „Mindez olyan időben fogalmazódik meg, amikor a modern polgári 
nemzettudat kialakulása folytán történetileg nem a politikai szerveződés és 
a nyelvi nemzetiség különválasztása, hanem ellenkezőleg: összekapcsolásuk 
az időszerű, mint ahogyan a nagy nemzetállamok létrejötte, a 'német és az 
olasz egység kialakulása bizonyítja."15 Nézetünk szerint itt Csukás István 
bizonyos fokig önmagával kerül ellentmondásba, hiszen az egységes magyar 
nemzetállam (ahol nemzet és állam fogalma pontosan fedi egymást) első-
sorban éppen a velünk együttélő népek rovására történhetett volna meg. A 
nem-magyar ideológusok éppen ezért bírálták a magyar liberálisokat. Ha 
pedig etnikai alapon létrehozandó kisebb nemzetállamok sorára gondolt a 
szerző, fölvetődik a kérdés: miképpen lehetett volna Magyarországon — de 
bárhol másutt is Közép-Európában — egynyelvű, összefüggő területeket 
elkülöníteni? Mi ezért úgy látjuk, Madách jól érzékelte a közép-európai 
nemzeti ideológiák — sok tekintetben mindmáig meglévő —• alapvető dilemmá-
ját. Megfogalmazta, de föloldani nem tudta, és gyakorlati programja sem volt 
mindig következetes. Megértette a hazai nem-magyar népek nyelvi-kultu-
rális törekvéseit, ezeket a népeket azonban nem ismerte el különálló politikai 
entitásnak. A liberális kiindulópontoknak megfelelően elismerte az egyének 
nyelvhasználati jogait, de nem értette meg a kollektív jogok igényét. Az igaz-
ságos ítélkezéshez persze azt is tekintetbe kell venni, hogy 1861-ben Euró-
pában nem volt gyakori, hogy egy népcsoport az államon belül kollektív 
jogokkal rendelkezett. Sőt, nem sokkal később arra is akadt példa, hogy az 
egyéni nyelvhasználathoz való jogot is megtagadták; II . Sándor cár ukázai 
(1863-ban és 1876-ban) nem létezőnek nyilvánították az ukrán nyelvet. 

A nemzetiségi kérdésről gondolkodó Madách Imre is méltó emlékezetünk-
re. Azok között kell számontartanunk, akik a magyarság és a vele együttélő 
népek kölcsönös megértéséért fáradoztak. 

15 Csukás István i.m. 37. 1. 
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