
R A T Z K Y RITA 

A NEMZET SORSA, SORSTÁRSAINK NEMZETE 

(A N E M Z E T I - N E M Z E T I S É G I KÉRDÉS A „ T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y " CÍMŰ F O L Y Ó I R A T B A N 1 8 1 7 - 1 8 2 8 KÖZÖTT) 

A reformkor leghosszabb életű tudományos folyóiratának, 
a Tudományos Gyűjteménynek a története, megalakulásá-
nak körülményei elsősorban Fenyő István kutatómunkájá-
nak köszönhetően, a korábbi kutatások eredményeit is fel-
használva, tisztázottak.1 Most már a mai érdeklődő olvasó 
is könnyedén hozzáférhet a folyóirat legérdekesebb írásaihoz, 
a Magyar Hírmondó sorozatban Juhász István állított össze 
reprezentatív válogatást a cikkekből.2 

A Tudományos Gyűjteményben a vizsgált időszakban szá-
mos cikkel találkozunk, mely a magyar nyelvvel foglalkozik. 
Ezeknek egy csoportja nem tesz többet, mint felszólít a nem-
zeti nyelv becsülésére. (Kiss János : A nemzeti nyelv betsülésé-
nek némely példái. 1817. II. köt. 56. old.; B(oldogréti) V(íg) 
L(ászló) (Horváth István) Kell-e már a reformátusok felsőbb 
oskoláiban némely tudományokat anyai magyar nyelven taní-
tani? 1817. V. köt. 94. old.; Kis János: Hogyan kell magyar 
olvasó publicumot nevelni ? 1818. VIII. köt. 85. old.; Sztrakay 
Antal: A nemzeti nyelv előmozdításáról. 1821. II. köt. 69 — 
73. old.) 

A fenti és a hozzá hasonló cikkek még elszigetelten vizsgál-
ják a nyelvi kérdést, nem lépnek túl a felvilágosodás eszme-

1 Fenyő István: A Tudományos Gyűjtemény indulása (1817—1818). 
Magyar Könyvszemle, 1976/3. 211—225. o., Fenyő István: Az iroda-
lom respublikájáért. Akadémiai Kiadó, 1976., A magyar sajtó tör-
ténete 1705-1848. Akadémiai Kiadó, 1979. 2 8 0 - 2 8 4 . o. 

2 Tudományos Gyűjtemény. Magvető Könyvkiadó, 1985. 
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körén, melyben egy általános felvilágosítási programon belül 
kapott a nyelvi fejlettség tekintetében is elmaradottabb 
Közép-Kelet-Európában alapvető szerepet az anyanyelv 
fejlesztése. Ennek jegyében közölték Bessenyei György 
1778-ban írott Magyarság című röpiratát (1826. I. köt. 3 — 
10. old.), valamint Czázár András, Gömör megye táblabírá-
jának 1806. július 1-vel datált levelét. (1825. XII. köt. 1 1 5 -
124. old.). A nyelvtudományi cikkekkel nem foglalkozom a 
dolgozatban. Tény, hogy az ortológus-neológus vitából a 
Tudományos Gyűjtemény is kivette a részét, általában a türe-
lemre intő, fékező, ortológus álláspontot képviselte. A nyelvi 
kérdést tárgyaló írások többsége már túlmutat a felvilágoso-
dás nyelvművelő és kiművelő, azaz az irodalmi nyelvet lét-
rehozó koncepcióján, és egy nagyobb összefüggésbe belehe-
lyezve vizsgálja a témát. A nyelvet mint az etnikum elsődle-
ges megnyilvánulását, a nemzetdefiníciók alapelemét tekinti. 
Az első, már ebbe az irányba mutató írás, 1817-ből való 
(XII. köt. 3. old.), Hazafiúi elmélkedés a címe. Szerző meg-
jelölés helyett ezt találjuk: Egy kéziratból kiadá Vitkovics 
Mihály. Számunkra a cikk befejező gondolatai az érdekesek: 
„Ha különös nyelved öltözettel3 nem lesz: alább esel a zsidó-

3 Kazinczy, aki egyébként Vitkovicsot meglehetősen kedvelte, meg-
vetette az effajta külsőségekben megmutatkozó magyarkodást. Ezt 
írja: „ A Tudom. Gyűjt, tendenciája a nemzeti. Szent és tiszteletes. 
Az a kérdés mi a nemzeti? Te azt tartod, hogy a te bajuszod és három 
csombókod nemzeti: én azt, hogy az én beretvált bajuszom is az; 
s azt kiáltom, hogy a három csombók még a parókákon is megvala, 
a bajuszt I. Leopold és XIV. Lajos is horda szakáll nélkül; pedig ők 
magyarok nem voltak. 1802. gróf Berényi György hónig érő nadrágot 
hoza Párizsból s mentéjét egy arasznyira csinálta. Akkor az idegen 
és anti-nemzeti volt. 1804-ben már consiliáriusok is olyan nadrágot 
s olyan mentét hordtak, s íme az már ma nemzeti. Mit mondana 
prof. Czinke Ferenc úr, ezen gyönyörű pentameter koholója: 

Ó Jézus Krisztus, légy te, te, példa örök, 

ha azt kérdeném, ha jól tette-e Vojk, alias Szent István, hogy el-
hagyá a maga Ázsiából hozott vallását, a nemzetit, és itt megkeresz-
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nál,4 ki különös magát az időnek, és ellene megveszett sorsá-
nak truccára is, világ végéig fenntartani. Nemzet! Életedre, 
halálodra mutatok!" Itt tehát a nemzeti nyelv hiánya a „nem-
zet" létét fenyegeti. (Elképzelhető, hogy az idézet utolsó, 
retorikus fordulata már a herderi jóslat alapján született 
meg, amelyet ekkor már jól ismernek nálunk, ez több, 
később elemzendő cikkből is kiviláglik.) A „különös öltö-
zet" említése etnocentrikus mentalitás nyomára vall, amely 
gyakran pusztán külsődleges jegyekben keresi a nemzet lé-
nyegi összetevőit. A cikk további részében felmerül Vitko-
vicsnál az a gondolat is, hogy jogunk van a büszkeségre, 
mert egy olyan nemzetből származunk (utalás Attilára), 
amely uralma alá hajtotta a fél világot. Megkezdődik tehát 
a történeti jog felemlegetése. A harmadik jellemző vonás 
tehát a dicsőséges történelmi múlt hangoztatása. 

Részletesebben és több oldalról közelíti meg a kérdést 
Thaisz András5 cikke (1819-től már ő az új főszerkesztő): 
Közönséges észrevételek a nemzeti karakternek megítélésére, 
különösen pedig a magyar nemzetről hozott némely ítéletekre 
(1819. IX. köt. 32. old). Ebben a cikkben Thaisz egy kidolgo-
zott nemzetdefiníciót ad. 1. Szorosabb értelemben a nemzet 
azokból áll, akik az uralkodásba és igazgatásba beletartoz-
nak. A többi ember csak a nép, (Kiemelések tőlem — R. R.), 
azaz az igazgatásban részt nem vevő tehetősek, nemesek, 
városbéliek, parasztok. 2. A nyelvismeret foka is fényt vet 

telkedék? Azt-e, hogy nem kellett volna elhagyni a nemzeti vallást? 
— A kínai porcellán fabrikáns örökké nyomorult festést té[te]tett 
findzsáin, hogy nacionális festése legyen; s a Sándor császár papjai 
meg nem engedik, hogy Szent Mikola úgy festessék, ahogy egy szép-
arcú püspököt a Raphaelek és Correggiok festettek volna; így igenis, 
nemzeti festések van, de kár, hogy rút". — Kazinczy levele Horváth 
Ádámnak 1817. március 19. 

4 Vitkovics antiszemita képére, és általában az antiszemitizmus 
kérdésére nem térek ki a dolgozatban, mert a T. Gy. kevés anyagot 
nyújt ehhez. 1817-ből van valószínűleg Thaisznak egy recenziója, 
amely konklúziójában elítéli az antiszemitizmust. (XII. köt. 105. o.) 

5 Teleki József ügyvédje volt, ő hozta a laphoz. 
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a nemzet karakterére. 3. A nemzet tudományos színvonala. 
4. Nemzeti sajátságok, szokások. 5. Geográfiai helyzet. 6. 
Alkotmány. 7. Nemzet történelme. Különbséget tesz két 
olyan fontos kategóiia között, mint a nemzet és a nép. A 
különbségtétel folyamán lényegében vertikálisan is megfo-
galmazza a nemzet kritériumait.6 

A „nemzet" egyenlő a nemességgel, állapítja meg a nép 
kiszorítottságát a nemzeti keretből. A társadalmi struktúra 
pontos megfigyelésére és kritikai látásra utal, hogy tovább 
finomítja megállapítását: a nemeseknek is csak az a része 
alkotja a nemzetet, amelyik részt vesz az uralkodásban és az 
igazgatásban. Egy nemzet tagjának lenni Thaisznál = részt 
venni a politikai életben. Ez a közéleti mozzanat már egy 
polgári típusú magatartásmód jellemzője. A kétféle gondo-
lati modellből, amelyek a nemzetet határozzák meg, tehát a 
francia és a német típusú meghatározás közül, Thaiszé a 
franciához közelít.7 (Bizonyos, hogy felfogását determinálta 
az a tény is, hogy nem nyelvész, nem történész, hanem ügy-
véd volt.) A nyelv, a kultúra, a nemzeti sajátságok és szoká-
sok a sorrendben megelőzik a nemzeti történelmet, mint 
nemzetalakító faktort. (Feltételezhetjük, hogy a kritériumok 
felsorolása fontossági sorrendet is jelent.) A nemzeti törté-

6 Szűcs Jenő a sztálini nemzetkoncepció bírálata során a következő 
nemzetfelfogást fejti ki : a nemzetet nem foghatjuk fel horizontális kép-
letként (azaz a nemzeti csoport gazdasági, politikai, kulturális, ér-
zelmi és pszichikai integrációjaként, amely a politikai térképen ábrá-
zolható), hanem felfogásunkat ki kell tágítani egy vertikális képletre 
is, amely azt fejezi ki, hogy a népet mennyire avatják a nemzet szer-
ves és egyenrangú részévé. Lásd Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. 
Gondolat Könyvkiadó, 1974. A nemzet historikuma és a történet-
szemlélet nemzeti látószöge. 38. o. és 59. o. 

' A francia modell szerint a nemzet a népnek a volonté génerale-
ból következő politikai társulása, a német (Herder, Fichte) modell 
szerint a Volksgeistben gyökerező ősi történeti organizmus. Az első 
az államnemzetekről mintázódott; a második a kultúrnemzetekről. 
Lásd „Nemzet iség" és „nemzeti öntudat" a középkorban. Szempon-
tok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához. In : Nemzet és történe-
lem. 196. o. 
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nelem alakulásával kapcsolatban megjegyzi, hogy ez lénye-
gében az uralkodótól függ, annak tevékenysége határozza 
meg elsősorban a nemzet sorsát. Az uralkodó tevékenységé-
nek eltúlzása a felvilágosodás kori történetszemlélet jó ki-
rály—rossz király dilemmájának beszüremlésére vall. Lehet 
azonban az is, hogy itt még kísért Napóleon emléke, vagy 
már a romantika egyéniségkultusza ébredezik. Thaisz külön 
szerepet tulajdonít az alkotmánynak, ezzel a felfogásával 
nem áll egyedül. Miért lényeges ez ? A polgári nemzetté válás-
nak nem elengedhetetlen feltétele, sőt valójában inkább pro-
duktuma az alkotmány. Az a tény azonban, hogy hivatkoz-
nak rá, mint az önálló nemzet egyik kritériumára (azt persze 
nem határozzák meg, hogy miféle legyen ez az alkotmány!) 
— azt jelzi, hogy a nemesi-rendi alkotmány érinthetetlensé-
gének mítosza foszladozik. 

A tisztázatlan kategóriák megvilágítására (nemzet, nép, 
állam), legalábbis ezzel a céllal íródott. S. [talán Schedius 
Lajos]8 A nemzetiségről9 című cikke. (1817. I. köt. 57, old.) 
Szándékosan vizsgálom Thaisz cikke után (noha előbb je-
lent meg), mert egyrészt szembeállítható az ő koncepciójával, 
másrészt vitatkozik vele Gömbös Antal utóbb elemzendő 
tanulmánya. Schedius szintén a nemzet és a nép fogalmát 
állítja szembe. Szerinte az embereknek az az egyesülése válik 
nemzetté, amely döntéseit önmaga hozza. A nép ezzel szem-
ben olyan egyesülés, amelynek tagjai nem belső erejükből, 
hanem más, idegen külső hatalom által kerültek össze, és a 
döntések is külső hatásra születnek meg. 

A nemzet a szervezett, az orgános, a nép a szervezetlen, 
orgántalan test. Thaisz nem állította szembe a nemzet és a 
nép fogalmát. Schediusnál a belső hatalom mint nemzet-
szervező erő magában rejti a függetlenség kritériumát. Igaza 
van azonban Gömbösnek abban, hogy Schedius nemzetmeg-
határozásában van valami merevség. Schedius változatla-

8 Lásd a Magyar sajtó története I. kötet. 286. o. 
9 Schedius, mint ahogyan később Gömbös, nem a mai értelemben 

használja a nemzetiség szót , hanem a nemzet szinonimájaként. 
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noknak tartja az elemzett kategóriákat. Gömbös Antal10 

1819-ben jelenteti meg cikkét szintén A nemzetiségről címen 
(XIL köt. 43. old. - az 1817-es T. Gy. I. köt. 57. oldalán 
közölt gondolatokra szolgáló észrevételek), Schedius vál-
tozatlan kategóriával szemben (amelyek a változatlanság 
momentumában közelítenek a herderi felfogáshoz, az ősi 
vagy legalábbis nagyon régi orgános testről, ez Fichténél is 
megvan) Gömbös úgy tartja, hogy a nemzet kategóriája vál-
tozik : 

„amennyire minden a természetben változik, és változásával min-
dent változtat; úgy szinte a normális világban is a változandóság alá 
lévén vettetve (nihil sub sole stabile) változik az iidőknek lelke is 
(der Geist der Zeit), és mindennek a szerént szükséges módosulni: 
melynek oly hathatós és ellenállhatatlan az ereje, hogy ami, vagy 
amely polgári társaság annak lelkével egybe nem foly, vagy elragad-
ja, vagy örvénybe temeti." 

Ezek után a költői sorok után, amelyekben a fejlődés, a vál-
tozás mellett foglal állást, valószínűleg a francia felvilágoso-
dás, talán Montesquieu hatására, esetleg Herder-élmények 
alapján (és ez nem mond ellent a korábbiaknak, az ellent-
mondás magában Herderben van!), a természeti világ tör-
vényeit alkalmazva a „normális" világra, azaz a társadalom 
jelenségeire, megfogalmazza, hogy mit tart a nemzet igazi 
forrásának : 

„ítéletem szerint, igazi nemzetekké formáltathatnak akármely pol-
gári társaságok, azaz: azoknak tagjaiba egy nemzeti lelket, egy aka-
ratot, egy szivet, egy ösztönt, egy közös boldogságra, az idegenektől 
függetlenségre, és nemzeti szabadságra való vágyódást önthetnek 
(melyek teszik öszveségesen a hazaszeretetet kölcsönözhetik, s ezzel 
a nemzeteknek valódi nemzetiségeket, vagyis — a nemzeti lelket)." 

(Kiemelések tőlem — R. R. Tisztázzuk, milyen értelemben 
használt bizonyos kategóriákat Gömbös. A nemzetiséget az 
általa megszabott feltételeket teljesítő „nemzet"-re vonat-
koztatja, amelyet azonban egyenlővé tesz a „nemzeti lélek-

10 Lásd a Magyar sajtó története. I. köt. 297. o. 
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kel", amely ugyanakkor mint előfeltétel is szerepel nála. A 
fogalmi zavart az okozhatja Gömbösnél, hogy bekapcsolja 
a „hazaszeretet" kategóriát is, sőt ezt teszi meg átfogó kate-
góriának, noha a hazaszeretet nem válhat a nemzetfogalom 
meghatározó faktorává, mert lényegét tekintve következ-
mény típusú jelenség. Végigtekintve a hazaszeretet konstan-
sait, a nemzeti függetlenséget leszámítva, kizárólag kevéssé 
megfogható szubjektív tényezőket említ (nemzeti lélek, 
akarat, ösztön, stb.). Ezek mögött Herder Volksgeistjének 
mozgatórugóját sejthetjük.11 Cikkének további részében 
Gömbös kitér az uralkodó és a nemzet kapcsolatára, amely-
lyel burkolt formában alkotmánnyal kapcsolatos kérdéseket 
is érint. Az uralkodó legjellemzőbb tulajdonsága a hazához 
és alattvalóihoz fűződő szeretete kell hogy legyen. A tör-
vényekben arányosan foglaljanak helyet az általános és az 
egyéni boldogságot biztosító rendszabályok. A törvényeknek 
biztosítaniuk kell a nemzeti nyelv és a kultúra fejlesztését, a 
szabadságot és a megélhetést, valamint a polgári érdemek 
jutalmazását. A szabadság és a megélhetés biztosításának 
törvénybe foglalása már polgári alkotmányba illő gondolat, 
de nézzük tovább. 

„ A z embernek természeti és elválaszthatatlan ösztöne: hogy földi 
életén könnyíteni kívánjon: személyének és vagyonának bátorságot 
szerezzen : amennyire a közboldogságnak céljai megengedik, szabad-
ságával éljen; felesleges adózással ne terheltessen; s fáradságának és 
érdemeinek jutalmát learassa." 

Ezek a gondolatok megegyeznek a XVIII. századi francia 
racionalistáknak az ésszerűen berendezett államról szóló 
nézeteivel. (Fichte is ír erről.) Az embernek természetes jogai 
közé tartozik a tulajdon, a törvények megváltoztathatók, 
ha az állampolgárok érdekei úgy kívánják, az uralkodónak 
figyelembe kell vennie alattvalói szükségleteit, ugyanakkor 

11 A nemzeti lélek, a lelki alkat stb. tipikusan a 19. századi nem-
zetmodellnek a sajátja. A sztálini nemzetkoncepciót már régóta vi-
tatja a szakirodalom, épp a nehezen meghatározható lelki alkat miatt. 
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aznoban az állampolgároknak is cselekedniük kell a közjó 
érdekében stb. Azaz Gömbös itt talán Holbach nyomán az 
alkotmányos monarchia jellemzőit sorolja fel. írását a kö-
vetkezőképpen zárja: „Amennyiben a fentieket a nemzet 
megadja polgárainak, azoknak nincs okuk, hogy zúgolód-
janak." 

Ahol a valóságban nincsenek meg ezek a feltételek, ott 
nemzetről nem beszélhetünk, az „nem nemzet". A fentiek 
alapján biztosan állíthatjuk, hogy Gömbös Antal Vas vár-
megyei táblabíró 1819-ben Magyarországot csak „nem nem-
zet"-nek tarthatta. A szerző fogalmi rendszere (ha ilyen 
komoly megfogalmazással illethetjük elképzeléseit, megha-
tározásait!) eklektikus, írásának műfaja nem egységes. Az 
első részben elméleti síkon keresi egy kategória meghatáro-
zásának lehetőségeit, a második részben pedig nyilvánvalóan 
elgondolkozván kora politikai életének elfojtottságán, „konk-
rét" megoldási lehetőséget rajzol fel egy esetleges ideális 
kormányzati forma ismertetésével, végül pedig megkísérli 
újra egy pontba összefuttatni a kétféle témát és műfajt. 

Találunk az előzőeknél sokkal demokratikusabb nemzet-
koncepciót is, olyat, amely a népet is beemeli a nemzetbe, és 
ezzel előre mutat a reformkor édekegyesítő politikája irá-
nyába. Kánya Pál, a pesti evangélikus gimnázium fiatal taná-
ra írja : 

„A nemzethez pedig nem csak a népnek vezetőit s atyáit (lásd 
Thaisznál!) — a nemeseket —, hanem a pórnépet is számlálom, 
melynek oktatása eddig olyan hiányos volt; a népen pedig azt a né-
pet értem, amelynek boldogítására még eddig kevés történt a mi 
hazánkban; az együgyű tudatlan köznépet — amelyé — idvezítőnk 
szent szava szerint — a mennyek országa; azt a népet értem, amely-
nek némely tagjai felől egy német író azt állítja, hogy többet mutat 
az ökörnek fiziognómiája, mintsem a pásztoré." (A magyar nyelv 
miveltetése módjáról. 1824. III. köt. 89—96. o . ) 

A nemzeti nyelv mint kritérium több vagy kevesebb tuda-
tossággal ott szerepel szinte mindegyik definícióban vagy 
meghatározási kísérletben. A nyelvnek és kultúrának deter-
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mináló szerepe a nemzetté válásban a kelet-európai fejlődési 
folyamat sajátossága, erre a jelenségre számos kiváló törté-
nettudományi munka rámutatott már. A nemzeti nyelv 
megőrzését, fejlesztése centrális helyzetbe kerülését ösztö-
nözte a XVIII. század végén és a XIX. század elején a magyar 
szellemi életben erőteljesen jelentkező herderi eszmék hatása. 

Herder talán legjelentősebb műve az Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit a század végén a Pressburger 
Zeitung 1795. szeptember 4-én kiadott számának könyvjegy-
zéke szerint a legkedveltebb könyvek közé tartozott Magyar-
országon.12 A herderi mű IV. része XVI. könyvének II. feje-
zetében (amely 1791-ben jelent meg) szó esik a magyarság 
jövőjéről. Herder itt az ország területén élő szlávságnak jósol 
nagyjövőt, mígnem véleménye szerint a magyarságot a kiha-
lás fenyegeti. Verseghy Ferenc 1810-ben adta ki Az emberi 
nemzetnek történeti című munkáját, amelynek gondolat-
menete követi az Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit felépítését, sőt meglehetősen nagy része, körül-
belül összefüggően 100 lap lényegében annak a fordítása.13  

Herder eszméi tehát részben magyarul is hozzáférhetőek. 
A nyelvújítók közül a magyar nyelv kiművelésére irányuló 
munkája során Teleki József is hivatkozik a jóslatra, Herder 
kijelentése nem sérti nemzeti önérzetében, annak okát II. 
József erősen centralizáló tevékenységében látja, mely „kö-
rülállások között valóban csak kevés idő kellett volna arra, 
hogy Herdernek a magyar nyelv kihalásáról tett jövendölése 
teljesedésbe menjen."14 A herderi jóslat természetesen nagy 
hatással volt az önérzetes magyarokra, felháborodást és fel-
buzdulást egyaránt kiváltott. Kazinczy a Tübingai Pályairat-
ában (1808) kimondatlanul is Herder cáfolatára törekszik, 
amikor a magyar nyelv életrevalóságát, kifejezőerejét bizo-

12 Pukánszky Béla: Herder intelme а magyarsághoz. EPhK 1921. 
36. o. 

13 Szauder József: Verseghy és Herder. EPhK 1968. 7 0 0 - 7 1 4 . o. 
14 Idézi Pukánszky Teleki Józsefet: I. m. 37. o. 



266 Ratzky Rita 

nyitja, végül is ő volt az, aki a herderi gondolatokat igyeke-
zett egy egységes gondolatrendszer részeként felfogni. 

A Tudományos Gyűjteményben több helyütt szövegszerű 
nyoma van a herderi jövendölésnek. Csaplovics János15 az 
1822-ben közzétett többrészes tanulmányában (Etnográfiai 
értekezés Magyarországról. 1822. Ill —IV—VI. kötet) nyel-
vünkről szólva, a következőket írja : „A teljes hangú magyar 
nyelv egész 1790-ig, valamint a többi Magyarországban lakó 
népek nyelveik is, úgy szólván csak incognite tartotta fenn 
magát az országban. De azólta napról napra jobban terjed 
és erősödik, s Herder sokkal rosszabb próféta volt mint 
Bredeczky, midőn azt irá: Századok múlva talán reá sem 
lehetne akadni a magyarok nyelvére (III. köt. 37-66 . old.). 
A Külföldi Literatura című rovatban egy, az Überlieferungen 
zur Geschichte unserer Zeit című folyóiratban a magyaror-
szági tótok helyzetéről szóló írás recenziójában idézi a kriti-
kus Herdert: 

„Ott most (értsd Magyarországon) tótok, németek, oláhok és más 
nemzetek között a lakosok csekélyebb részit teszik és századok 
múlva, még nyelvökre is nehéz lesz ráakadni." (1824. I. köt. 117 — 
133. o.) 

Herderből persze nemcsak az ominózus jóslat került be a 
magyar köztudatba. A nyelvnek, a folklórnak, az irodalom-
nak a nemzeti jellem tükrözőiként való felfogása, a nemzet-
karakterológia kevéssé egzakt tudománya is hozzá vezethető 
vissza. „A nyelv kifejezi egy nemzet jellemét" — írja Herder 
egyik levelében, és a nemzeti jellemből következtetéseket von 
le arra, hogy egyik vagy másik „nemzet"-nek melyik kor-
mányzati forma a legmegfelelőbb: 

15 Fenyő István szerint pontosabban Johann von Csaplovics. A 
magyar sajtó története. I. 290. o. Csaplovics nem német volt, hanem 
szlovák: Ján Caplovié. A szlovák és a magyar etnográfia egyaránt 
magáénak vallja. Jobb szakember volt annál, mint amilyennek Fe-
nyő az idézett helyen mondja. 
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, ,A németek megfontolt, lelkiismeretes, hogy ne mondjuk, lassú és 
rest jellemének nyilván nem volna kedvére való ha rákényszerülne, 
hogy a jogi vagy politikai ügyeket a franciák új módján intézze, és a 
számtalan helyi hatóság népuralmának nyomasztó igájába kellene 
hajtania fejét.16" 

Éghajlat és nyelv, éghajlat és kormányzati forma össze-
függése, az ún. földrajzi szemlélet ugyancsak megtalálható 
a herderi Eszmék .. .-ben. Hatása nálunk is fellelhető. Néz-
zük például A. J. A nyelvnek eredete, kifejlése, elágozása 
című cikkét. Ebben azt írja a szerző, hogy a mérsékelt égö-
viek nyelve a legszebb, az ettől szélre lévőké durva vagy 
selyp. (1827. III. köt. 3 - 3 8 . old.) 

Guzmics Izidor kiérlelt nyelven írott, jó íráskészséget su-
galló, ma is könnyedén olvasható (kevés ilyen található ek-
kor még a T. Gy.-ban !) terjedelmes tanulmányában A nyelv-
nek hármas befolyása az ember emberiesítésébe, nemzetiesi-
tésébe és hazafiúsításába címűben szöveg szerinti egyezéseket 
találunk Herderrel. (Guzmics hivatkozik is rá.) „A nemzete-
ket tehát nem a hegyek, folyók, vagy akármi más természetes 
vagy mesterséges jelek, határok szakasszák el egymástól, 
nem a kormány és törvénytest szorítja azokat eggyé, hanem 
különösen a nyelv." (1822. VIII. köt. 17. old.)17 Nyelv és 
jellem összefüggéséről: „A nyelv formálja s tartja fenn a 
nemzeti karaktert is." (18. old.) A Herder-féle organikus 
fejlődéselmélet hat a Tudományos Gyűjteménybe író Ung-
várnémeti Tóth Lászlóra is : 

„Valamint egy ember, úgy egész nemzet is bizonyos élet-szakaszo-
kon megyen keresztül, melly a személybeli bélyeget csak módosítja, 
de egészen el nem törli."173 

16 Herder: Levelek. 17. levél. 
17 Vö.: Herder: Az önvédelemről. A nemzetek megítélésének hamis 

szempontjairól. Néhány nemes férfiról. In. Eszmék az emberiség 
történetének filozófiájáról és más írások. Gondolat Könyvkiadó, 1978. 
550. o. 

l7a A költőnek remek példáiról különösen Pindarról, s Pindarnak 
Versmértékeiről — T. Gy. 1818. VI. köt. (Lásd erről a cikkről Wé-
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A nemzetnek életszakaszos felfogása jelentkezik Széche-
nyinél is ebben az időszakban. A különböző nemzetek fej-
lettségét párhuzamba állítja az emberi életkor egyes szaka-
szaival. Ezen az alapon vannak fiatal, öreg, sőt halott nem-
zetek. (Naplók. I. 1816. 175. old.) Az is előfordulhat, hogy 
a nemzet megsemmisül még férfikora előtt. 

A nemzetkarakterológiának egy meglehetősen primitív, 
vágyálmokat fogalmazó, ideologikus elemekkel átszőtt, min-
dazonáltal gyakran visszaköszönő változata található a Né-
mely hazafiúi emlékeztető szavak a magyarok nemzeti lelke 
és karaktere felől című tanulmányban. (1822. VI. köt. 30—56. 
old.) Szerzője névtelen, aki még 1822-ben is rettenetes em-
lékként emlegeti a francia forradalmat. Mi jellemző tehát a 
magyarra ? 

Rendkívül való bátorság és vitézség; fejedelmeik s nemzetük 
eránt lángoló szeretet s hűség; a nemzetség tagjainak patriarchalis 
tekintettel tisztelt törzsökeik eránt való szoros engedelmesség, mér-
tékletesség, a törvények szoros megtartása s gyakorlása által." 
(32. o.) 

Az uralkodó rend egy tagjának kiegyensúlyozott életérzése 
szólal meg itt, a sajátos magyar nemesi konfliktusmentesség. 
Benne van a vitézi múlt, a fejedelem iránti hűség, a nemesi 
rend maximális méltánylása, a törvények megváltoztatha-
tatlanságába vetett hit. A tanulmány egyébként érdektelen, 
a folyóirat gyakorlatában szokatlan hosszú szerkesztői meg-
jegyzések teszik érdekessé, amelyekből kiderül, hogy az írás 
arra szolgáltatott ürügyet, hogy a redakció elmondja a maga 
véleményét a francia forradalomról és a Magyarország szá-
mára kívánatos államformáról. Azért nem támogattuk a 
franciákat, mert a magyar 

ber Antal A népiesség jellege és változatai a XVIII. század végén y 

és a XIX. század elején. In: Irodalom és felvilágosodás. Akadémiai 
Kiadó. 1974. 8 4 5 - 8 4 6 . o.) 
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„a francia revolutio szennyéből kicsírázott önkényű uralkodást min-
denkor gyomrából gyűlölte s utálta — s a minden erőszak nélkül 
nemzeteit boldogítani akaró mérsékelt monarchiát mindenkor sze-
rette" ( 4 2 - 4 3 . o.). 

1822-ben persze, ha szerette a magyar, ha nem, abszolutisz-
tikus, rendeleti kormányzással irányították az országot. Ek-
kor volt majdnem a csúcson a megyék ellenállása, nyilván 
Thaiszék célozni akartak arra, hogy a valós helyzet eltér ettől 
a magyar természetének leginkább megfelelő kormányzati 
formától. 

A népdalgyűjtés, a folklór tisztelete és megőrzése része a 
nemzeti jelleg hangsúlyozásának, a népdal és a mese minden 
romantikus irodalom egyik forrása. „Valamint minden nem-
zetnek általjában, úgy a nemzet minden osztályainak külö-
nösen, bizonyos saját, tulajdon kirekesztő poézisok vagyon, 
mely azoknak szellemét, érzését, élete, s gondolkodás mód-
ját, egyszóval egész szívbélyegét elevenen kinyomja." (Sze-
rényi Vilmos [Szentmiklóssy Alajos álneve] recenziója Gaál 
György Bécsben, németül megjelentetett magyar népmese-
gyűjteményéről. 1823.1. köt. 118—120. old.) Érdekes ez az 
eszmefuttatás, mely szinte azt mondja ki, hogy egy nemzet-
nek több kultúrája van, hogy a poézis osztályokhoz kötődik. 
Fontos gondolat, mert a szerző folklór-felfogása különbözik 
a folklórt a parasztságtól elszakító, valamiféle szociális osz-
tályok és rétegek felett lebegő össznemzeti „tulajdonként" 
való kezelésétől, a folklór ismerete, utánzása a hazafiság 
egyik fontos ismérvévé vált. Számos efféle nézettel találkoz-
hattunk a reformkorban, melyek következménye az irodalmi 
folyóiratainkat elöntő magyarkodó ál- vagy műnépköltészet 
volt. 

A nemzetről szólva a cikkírók egyike-másika kitér a haza-
fiság problematikájára is. Kezdjük ezt a témát egy olyan 
jelenséggel, amelyet jobb kifejezés híján hazafiúi érzékeny-
kedésnek nevezek. A magyar szerzők többsége a külföld 
véleményét nem tudta objektívan megítélni. Egyszerűen nem 

7 It 8 7 - 8 8 / 2 
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értették meg a kritikát, kevés fogalmuk volt arról, hogy az an-
gol vagy német recenzensek egy kialakult vagy éppen kiala-
kulóban levő, más gazdasági-társadalmi rendszer talajáról 
vizsgálták a magyar viszonyokat. A Tudományos Gyűjte-
mény első évfolyamának kritikai rovatában számos olyan 
írás akad, amely sértett válasz külföldi folyóiratokban, 
könyvekben, útleírásokban megjelent, Magyarországról szó-
ló híradásokra. A külföldi jelzések a magyar kultúra elma-
radottságáról, a nemzetiségekkel való bánásmódról, a job-
bágyok helyzetéről stb. hazafiúi önérzetükben sértik meg a 
recenzenseket.18 Lássuk, hogyan vélekedik az elmarasztaló 
külföldi megjegyzésekről Kovacsóczy Ádám „Mi az oka, 
hogy a külföldiek és hazánkban lakó idegenek többnyire balul 
ítélnek a magyar nemzetről? (1823. IX. köt. 72 -78 . old.) 
című cikkében. Első ok, hogy nem cáfoljuk meg a rólunk 
elhangzó rágalmakat, a második, hogy nálunk előnyben ré-
szesítenek mindent és mindenkit, ha külföldi, a harmadik 
pedig nyelvünknek állapota : 

„Amely nemzet nem kedveli, nem becsüli nyelvét, az nem ragasz-
kodik tulajdon szokásaihoz, hanem idegenek után kapkod, amely 
nemzet így cselekszik, az hamar kivetkőzik abból, ami neki tulaj-
dona volt, elveszti különösségét, más nemzetekkel összvefoly, és oda 
a nemzetisége! Nem a folyók, nem a hegyek határozzák a nemzete-
ket egymástól, hanem a nyelv, a szokások, régen van mondva, és 
bölcsen." (71—72. o.) 

- ismét Herder kísért!) 
A fentiektől eltérő módon fogadja Teleki József egy angol 

úr útiélményeit: T. J.19: Utazások Bécsből alsó Magyarorszá-
gon keresztül, Bécsnek a kongresszus alkalmatosságával való 
állapotját illető némely jegyzetekkel 1814-be. Bright Richard 

18 Moldoványi: Egy híradás Magyarországról külföldön. 1818. XI. 
köt. 127. o.; T-I ismertetése a Hespesrus 1818. esztendei 38. számában 
megjelent írásról. 1819. I. köt. 82. o . ) Tr. K. (valószínűleg Trattner 
Károly): Észrevételek az 1820. esztendőre Bécsben Straussnál meg-
jelent Kalendáriumra. 1820. VIII. köt. 108. o. stb. 

19 Álnév Lexikon (Szer. Gulyás Pál) 440. o. Teleki József. 
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Úr által Edinburg 1818. — angol nyelvű munka recenziója 
(1819. III. köt. 93-107. old.). A művelt Nyugat képviselőjé-
nek bíráló megjegyzéseit Teleki konstruktívan fogja föl, ez 
a fajta magatartás vezet Széchenyiékhez. Ámbár az is való-
színű, hogy nem mindegy a magyaroknak, hogy milyen nem-
zetiségű a bíráló. A Tudományos Gyűjtemény szerzői több-
ségükben németellenesek voltak, az onnan jövő bírálatra 
sokkal érzékenyebben reagáltak. 

Az efféle érzékenykedés gátolhatta nálunk a többi között 
a kritika meghonosodását is. Az írás hazafias tettnek számí-
tott. A megbírált szerző személyében érezte magát sértve. 
A közéletiség, különösen a sajtó vonalán, még épp csak 
kialakulóban volt, a közéleti személyiség nem vált még el a 
magánembertől. A sok álneves közlés mutatja, hogy a nyil-
vánosságot még kevesen merik vállalni. (A kritika helyzeté-
vel a Tudományos Gyűjteményben nem foglalkozom, mert 
ezt a kérdést Fenyő István Az irodalom respublikájáért című 
könyvében kimerítően feltárta.)20 

A Tudományos Gyűjtemény szerkesztőbizottsága és kia-
dója a folyóirat egész fennállása alatt a saját bőrén tapasz-
talhatta, hogy milyen színvonalon van Magyarországon a 
tudomány, a tudományos kérdések iránti érdeklődés, az ol-
vasóközönség. Egyetlen tudományos folyóiratunk — a leg-
optimálisabb számot említve — 800-900 közötti példányban 
kelt el, ami az ezt megelőző sajtópéldányszámokhoz képest 
magas, de igazuk van Thaiszéknak, amikor nem ehhez, ha-
nem a nemzet lélekszámához hasonlítanak. 

Az 1823-as évfolyamot summázva, a szerkesztőség ekkép-
pen jellemzi a kor szellemi színvonalát: nemzeti irodalmunk 
gyenge, mert a jobbra nincsen olvasó ; kevés az újságunk és 
folyóiratunk, és azok is csak tengődnek, nincsenek tudomá-
nyos egyesületeink, Akadémiánk (köszön vissza Bessenyei 
terve), egyetemeink. 

20 Lásd Fenyő István : Az irodalom respublicájáért. Akadémiai 
Kiadó, 1976. 

1* 
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„Ugyan is ki gondolhatta volna, hogy azon nemzet, mely 1790-
ben oly nagy tűzre gerjedett, ennyi idő alatt oly kevés előmenetelt 
tégyen nyelvének virágoztatásában? — Alig készültek egynehány 
tudománybeli könyvek, a fo lyó ékesen szólásban semmi remek mun-
kák nincsenek; a jó poétái költemények csak imitt-amott csi l lognak. . . 
A tudósok nem dolgoznak; a nemesek nem olvasnak,21 a gazdagok 
a nemzeti literatúrára semmit sem áldoznak. — így lévén dolgunk, 
lehetne-e csudálni, ha az a nemzet, mely maga tulajdonához oly hi-
deg, oly érzéketlen, nemsokára a nemzetek sorából is kiveszne? 
Amint már több német geográfusokban, mappákban és históriai 
tabellákban valósággal kihagyatott, és vagy Németországhoz álta-
lában, vagy Ausztriához csatoltatott." (1824. I. köt. 1 1 0 - 1 1 1 . o . ) 

Reális helyzetjelentés, előre mozdító alapállás, nem úgy, mint 
a sértett hazafiaké. 

Ezek után vizsgáljuk meg, hogy mit értenek hazafiságon 
a Tudományos Gyűjteménybe publikáló szerzők. A haza 
definíciójával kezdi írását Kovács Sámuel: 

„A haza tulajdonképpen jelenti azt a helyet, ahol valaki született, 
— szélesebb értelemben értetik alatta az a tartomány vagy ország, 
melyben van az a város vagy falu, melyben születtünk és élünk, — 
még szélesebb értelemben értünk a haza neve alatt több tartományt, 
melyeknek, ha nyelvük nem egy is, de ugyanazon fejedelem alatt 
vágynák, s egyforma törvények által vágynák öszve köttetve, — leg-
szélesebb értelemben pedig hazánk az egész világ, mert egy a föld, mely 
minket hordoz és táplál, egy a nap, mely világosít, egy a természet, 
mely örvendeztet, egyformák természeti törvényeink, ösztöneink, 
szükségeink, mindnyájan egy Istennek, egy atyának fiai vagyunk, és 
ebben a tekintetben úgy nézzük a világot mint hazánkat." (1826. 
II. köt. 5 6 - 7 6 . o.). 

A haza fogalmának kitágítása az egész világra a kozmopoli-
tizmussal rokon. A szerző nem rekeszti ki az itt lakó nem-
zetiségeket sem a hazából, elutasítja a „nemzeti kevélységet". 
Úgy látszik egy kozmopolitább hazaszemlélet a nemzetiségi 
kérdésben is higgadtabb állásfoglalásra késztet. A magyar 

21 Londonban még a napszámosok is újságot olvasnak — írja 
később. Nálunk meg még a nemesek is csak a házaló kereskedőktől 
értesülnek a „világ" dolgairól. 
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haza tudatosítása Magyarország minden népében kifejez 
egyfajta egységesítő törekvést, amelynek a független nemzet 
kialakításában nagy szerepe lehetett volna, ha nem párosul 
a nemzetiségiek anyanyelvhasználatának visszaszorításával. 
A hazaszeretet tartalma Kovácsnál azonban nem mutat túl 
a felvilágosodásból jól ismert kliséken: az elöljárók iránti 
tisztelet, a törvények és szokások respektálása, munkálkodás 
a haza javára és előbbre vitelére. 

A folyóirat szerkesztői már a címlapon is hangsúlyozni 
kívánták hazafias törekvéseiket. Kisfaludy Sándor Hunyadi 
János című művéből választottak mottót a lap elejére: 

„A hazafinak egész valója, minden érzeménye és gondolata a haza 
s nemzet körül forog; s annak fénye, boldogsága, híre, neve egyetlen 
egy nagy tárgya, s kívánsága életének. Amit tud, s tehet, értelme, 
értéke s minden virtusa e célra van szentelve, szánva. Megvetve néz 
a népre, mely balul ítél felöle vakságában, s mégis javát munkálja." 

Ezek a sorok a hazafias szellemen kívül egy bizonyos, már 
a romantikába hajló magatartásformát is mutatnak : a meg 
nem értett géniusz népe akarata ellenére is fáradozik annak 
boldogításán.22 

Guzmics Izidor már idézett cikkében külön fejezetet szen-
tel a hazafiságnak. A negatív oldalról közelíti meg a kérdést. 
Mi nem hazafiság? A nemes, vagyonos, tehetős ember elé-
gedettsége, aki azt szereti hazájában, amit bír belőle, és azért 
szereti, mert nyugalmát az alkotmánnyal biztosítja. Aki jól 
ellátja hivatalát, még nem hazafi. Aki úgy szereti a nyelvet, 
viseletet, szokásokat, hogy az idegent gyűlöli, nem az. Nem 
feltétlenül hazafi az, aki annak tartja magát. 

„Ki tehát az igaz hazafi? . . . Hazáját szeretni annyi, mint a hazában 
lakó polgárokat, a nemzetet szeretni . . ." (1822. VIII. köt. 28. o.) 

22 „A Pesti Journál [értsd a Tudományos Gyűjtemény] tenden-
ciája, amint veszem észre még eléggé nevetséges vinettjéből is, a 
nemzetiség. Szent cél. D e én irtózom az oly nemzetiségtől, mely a 
külföldi szépet és jót irtózza, mert az külföldi." — írja Kazinczy 
Pápay Sámuelnek 1817. március 8-án. 
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Elutasítja azt a hazaszeretetet, amely csak a harctéren nyil-
vánul meg, és helyébe vagy legalábbis mellé helyezi a tudo-
mányok, a mesterségek felvirágoztatásáért hozott áldozato-
kat. „A hazafiúság gondolhatatlan a nemzeti nyelvnek tudása 
nélkül." (29. old.) Soknemzetiségű ország vagyunk, az isko-
lákban magyarul kellene megtanítani a gyerekeket, és csak 
azután latinul. A nyelvi egység a nemzet egységét jelenti. 
Itt már beleütközünk a hungarus patriotizmus eszméjébe. 
A haza múlt-jelen-jövendőjének összekapcsolásával zárja 
Guzmics a hazaszeretetről szóló eszmefuttatását: 

„ A valódi hazafiúság nem elégszik meg tiszteletét, szeretetét csak a 
most élő nemzetre fordítani; átöleli ő nagy lelkével az egész nemze-
tet, ennek első atyáitól egész a jövendő kései maradékig; amazok-
nak példájuk ébreszti, gyullasztja benne a hazaszeretetnek lángját, 
a maradékra pedig ő törekedik hathatós példát hagyni maga után." 
( 3 2 . O.) 

A reformkori magyar irodalom bőven szolgáltatott példát 
arra, amint a nemzethaláltól rettegő hazafiak a dicsőséges 
történelmi múlt példáit tartották a rest jelen elé. Guzmics 
patriotizmusának vannak új elemei, de új típusú hazafiságról 
— ahogyan Fenyő István teszi — még korai volna beszélni. 
A modern, polgári patriotizmust a nemzet teremti meg, 
amely szabadságot és tulajdont biztosít vagy legalábbis ígér 
polgárainak. 

Ha gondolatban felidézzük a nemzet kialakulásának klasz-
szikus előfeltételeit, kiderül, hogy eddig még nem volt szó 
a területi integráció kérdéséről. A területi integráció igénylése 
a Tudományos Gyűjtemény cikkeiben a nemzeti független-
ség, a nemzeti szabadságvágy óvatos megfogalmazásában 
kap hangot. Az 1790-es évektől kezdődően a magyarországi 
és az erdélyi politikai életben kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal mindig napirenden volt az unió ügye, lényegében ez 
is a nemzeti terület integrációjának kérdése. Az erdélyi ne-
messég már 1790 tavaszán felveti az egyesülés kérdését, éppen 
az erősödő abszolutisztikus, centralizáló bécsi törekvések 
ellenhatásaként. Cikk vagy tanulmány nem foglalkozik az 
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unióval a vizsgált időszakban. Ez politikai kérdés, és a Tudo-
mányos Gyűjtemény alapítására engedélyt adó rendelet le-
szögezi, hogy politikai kérdésekkel a folyóiratban nem sza-
bad foglalkozni. Az integráció témaköréhez tartoznak a ha-
társzéli magyarokról szóló dokumentumok, ilyenek például 
Rumi Károly György és Jankovich Miklós közlései. (Lásd 
az előbbinek a boszniai magyarokról szóló írását. — 1817. 
V. köt. ; az utóbbinak A magyarok Moldvában című ismerte-
tését. - 1818. VIII. köt. 144. old.; valamint Kiss hadnagy 
Holmi apróságok Bukovinából - 1824. VII. köt. 98-105. 
old.) Kiss például javasolja a bukovinai magyarság áttelepí-
tését a magyar hazába. 

Az önálló terület elvi kritériumához kapcsolhatók, ter-
mészetesen közvetett módon azok az írások, amelyek az 
ország geográfiai, népességbeli megoszlásának felmérésével 
foglalkoznak. Ezek lényegében folytatnak egy már a felvilá-
gosodás korában elkezdett munkát, a magyar államterület 
földrajzi és statisztikai felmérését, források és emlékek gyűj-
tését.23 Az ilyen típusú cikkek az ország megismerésére való 
igényre mutatnak rá, amely mintegy jelzi a haza teljes „bir-
tokbavételének" óhaját is. Mindent egybevéve, azt mond-
hatjuk, hogy a területi integráció kérdése ekkor még csak 
elvétve merül föl a főként a nemesi szemléletet tükröző Tudo-
mányos Gyűjteményben. A magyar nemesség a maga szá-
mára kedvezően kiárusítja az ország mezőgazdaságát a 

23 Pl. Debrecenyi Bárány Péter : Borsod vármegye némely statisz-
tikai tekéntetben. 1817. IX. köt. 49. o.; Y.: Statisztikai jegyzetek 
— Eger érsek megye helységei, lakosainak a száma. 1818. VII. köt. 
95. o.; Melczer Jakab: Geográfia, históriai és statisztikai tudósítások 
Szepes vármegyéről. 1818. XI—XII. köt. 3. o.; T. J.: Magyarország-
nak és nevezetesebb helységeinek népessége a r. kat. érsekségek és 
püspökségek idei sematizmusaik szerént. 1819. XII. köt . 2 4 . o . ; Bódai 
Ferencz: Baranya vármegyének topográfiai és históriai leírása. 1820. 
XII. köt. 31. o . ; Gyurikovits György: Pozson vármegyének népessége. 
1821. IV. köt. 3. o . ; Csaplovics János: A magyarországi szabad királyi 
városok, mezővárosok és nagyobb helységek népességéről. 1821. VII. 
köt. 66. o. stb. 
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Habsburgoknak, az évszázados összefonódást ekkor még 
nemigen akarják széttépni. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy egy nagyon jelentős tényező 
az önálló gazdasági élet vagy legalábbis a belső gazdasági 
integráció egyáltalában nem található meg a Tudományos 
Gyűjtemény nemzetmeghatározásaiban, sőt az egyéb, tehát 
nem elméleti kérdésekkel foglalkozó cikkek között sem ta-
lálunk jóformán egyetlenegyet sem, amely ezzel a kérdéssel 
foglalkozna. A magyarázat nagyon is kézenfekvő; az adott 
időszakban Magyarország gazdasági élete olyan mértékben 
alárendelt az ausztriainak, hogy elméleti síkon fel sem merül-
hetett az önálló gazdasági szféra fogalma. A folyóiraton kí-
vül más írók, illetve közgazdászok, Berzeviczy Gergely, 
Pethe Ferenc és még néhányan foglalkoztak gazdasági kér-
désekkel, de az ő úttöréseiknek még nincsen nyoma a nem-
zeti kérdés elméleti irodalmában, legalábbis a Tudományos 
Gyűjteményben nincs. (Csak egyetlen közbevetett megjegy-
zés: a magyar ipart a XV1II-XIX. század fordulóján még 
mindig a céhes és a céhen kívüli kisipar túlsúlya jellemzi!) 
Berzeviczynek az ország gazdasági helyzetéről szóló elmé-
lyült munkáit kevéssé értékelték. Igaz, hogy főként kézirat-
ban terjedtek. Szemben állt vele még Kazinczy is, azt vetvén 
a szemére, hogy az ország elmaradottságának okát csak 
gazdasági oldalról vizsgálja, a nemzetet sértő módon mu-
tatja be a parasztság helyzetét, kulturális kérdésekre nem 
fordít figyelmet. „. . . Minden korszak története . . . a tár-
saság, a közműveltség, az ipar, a kereskedelem. . . törté-
nete"24 — írta Berzeviczy a Nézetek az ázsiai-európai világ-
kereskedelemről, a mostani időviszonyok szempontjából vizs-
gálva (1808) című munkájában. 

Kazinczy valószínűleg azért is idegenkedett Berzeviczy tői 
mert a közgazdász nyelvszemlélete teljesen elfogadhatatlan 

24 Idézi Zsigmond Gábor: Berzeviczy Gergely és Kazinczy Ferenc 
vitája a parasztok állapotáról Magyarországon. Valóság 1975/4. 77— 
91. o. — Az idézet a 83. oldalon van. 
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volt számára. Berzeviczy ugyanis a Kárpát-medencében élő 
népek számára érintkezési nyelvnek a latint javasolta, mert 
ezzel senki nem lenne megsértve, hogy háttérbe szorítják az 
anyanyelvét. 

A kereskedelemmel inkább foglalkoznak a folyóiratban, 
de mindent összevetve ez is csak néhány cikk. Igaz ugyan, 
hogy a folyóirat profilja ezt nem is nagyon teszi lehetővé. 
(Leközlik Berzeviczynek Az északi kereskedésről című írá-
sát, amelyet németből fordítanak le e célra. 1817. V. köt. 
3 — 32. old., lásd továbbá Décsy Antal: Elmélkedés a görö-
gökről, ráezokról, macedóniai oláhokról, zsidókról s ezeknek 
kereskedésekről. 1818. XI. köt. 51. old. Ámbár ez utóbbi is 
inkább történeti szempontból foglalkozik a kereskedéssel.) 
Ha belegondolunk abba, hogy a magyar burzsoázia jórészt 
a kereskedő rétegből fejlődött ki, és hogy ezzel a témával 
ekkor még csak marginálisan foglalkoznak, láthatjuk, hogy 
a döntően polgári típusú gondolkodástól mennyire messze 
vagyunk még. 

A Tudományos Gyűjteményben publikált nemzetkoncep-
ciók inkább a német modellhez állnak közel, a kultúrnemzet 
sémáját rajzolják meg. 

A nemzeti kérdések vizsgálata elképzelhetetlen a nemzeti-
ségekhez fűződő viszony elemzése nélkül. Mit értünk a nem-
zetiség fogalmán? Akárcsak a nemzet meghatározásánál, 
forduljunk most is Szűcs Jenő tömör, de a lényegi mozzana-
tokat tartalmazó definíciójához: „a nemzetiségnek nem kri-
tériuma — s nem is szükségképpen követelménye az önálló 
politikai territórium vagy szervezet (államiság), illetve a gaz-
dasági egység, de kritériuma és fő konstitutív eleme a közös 
nyelven átörökített történeti-kulturális tradíció és az össze-
tartozás ezen alapuló tudata."25 

A soknemzetiségű Magyarországot jól jellemzik Csaplo-
vics János tanulmányának alábbi sorai: „népességére nézve 
is Magyarország Európa kicsinyben; — mert majdnem min-

25 Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. 1974. 268. o. 22-es jegyzet. 
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den európai nép - törzsökök, nyelvek, vallások, foglalatos-
ságok, cultura grádusok, s végre életmódok, erkölcsök és 
szokások is itten találják fel hazájokat. Mindenféle nagyobb 
és kisebb, mind eredetekre, mind nyelvekre, mind pedig ter-
mészeti és erkölcsi tulajdonságaikra nézve egymástól tete-
mesen különböző népek lakják Magyarországot, és ámbár 
napról napra jobban vegyülnek össze, mégis megtartotta 
mind ekkoráig mindegyik a maga különbségeit, külön élet-
módját, külön szokásait, és foglalatosságait."26 

A magyar alkotmány léte ütőkártya a magyar nemesség 
kezében a magyarországi nemzetiségekkel szemben. A ma-
gyarokon kívül a horvátok és a szászok rendelkeztek bizo-
nyos önkormányzattal. „A magyar nemesség, kiváltságai 
alapján csak a horvátokat és a szászokat ismerte el »nem-
zetinek."2 7 Amely nemzetiség nem rendelkezik alkotmány-
nyal, nem tarthat jogot a „nemzet" elnevezésre — vallják. 
Lényegében ez a kiindulása az egy politikai nemzet, illetve 
a magyar politikai nemzet teóriának. Ez az álláspont legéle-
sebben E. P. N. P. : Észrevételek a pozsonyi Tót Újság kiseb-
bítő homlokírása ellen című cikkében fogalmazódik meg. 
(1817. XII. köt. 117. old.) A cikk írója jogtalanságnak, az 
alkotmány megsértésének tartotta, hogy ennek a bizonyos 
újságnak a címlapján a következő felírás olvasható: „Héti 
levél vagy Császári, Királyi Nemzeti Újság . . .", azaz a szlo-
vák újság szerkesztője nemzetnek nevezi nemzetiségét. 
E. P. N. P. Magyarországon csak a magyar nemzetet ismeri, 
noha tisztában van azzal, hogy ezt a nemzetet részben elma-
gyarosodott szlovákok, németek stb. együtt alkotják a ma-
gyarokkal. Idegenek eggyé olvadhatnak a magyarokkal, de 
új, különálló nemzetet nem alkothatnak. Ebben az írásban 
is kapunk egy nemzetdefiníciót, melynek alapján a szlová-

26 Csaplovics János: Ethnográfiai értekezés Magyarországról. Tu-
dományos Gyűjtemény 1822. III. köt. 51—52. o. 

27 Arató Endre akadémiai székfoglalója (1973. december 17.) 
MTA II. Oszt . Közi. 1974. 53. o. 
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kokat nem tartja nemzetnek a cikk írója: „az a köztársaság 
(?) neveztethetik nemzetnek, mely önön magából veszi pol-
gári életének minden formáit, változásait, funkcióit" - eddig 
a meghatározás első része, melyből a saját államisággal ren-
delkező „nemzetiséget" nevezi nemzetnek, tehát az állam-
nemzet koncepciót vallja, amely a nyugat-európai típusú pl. 
a francia modellhez hasonlít, „vagy melynek tagjai már eleve 
is önként, és meghatározott célból egyesültek" — a megha-
tározás második része viszont már inkább a társadalom meg-
határozását adja, azaz annak a francia felvilágosodás eszme-
rendszerében kialakult társadalmi szerződés-elméletét. A 
későbbiekben még egy kritériumot csatlakoztat megfogal-
mazásához; hiába hivatkoznak a tótok arra, hogy szám sze-
rint sokan vannak, ha egyszer különböző területeken élnek, 
nem alkotnak „corpus organicum"-ot. Ez a területi integrá-
ció követelménye, azaz az előző feltétellel összekapcsolva, a 
nemzet szervesen összetartozó politikai test kell hogy legyen. 

A cikk után következik egy kissé homályos megfogalma-
zású szerkesztőségi megjegyzés, amelyből az mindenesetre 
kiderül, hogy a szerkesztőség fontosnak tartotta a cikk meg-
jelenését, noha az már aktualitását vesztette, minthogy meg-
jelenésének idejére már megváltozott az újság címoldalának 
felirata. Tehát a szerkesztőség a cikk végkicsengésével egyet-
ért. Más a helyzet azonban, ha egy magyar népcsoport kire-
kesztéséről van szó. 

Egy jó félévvel később ugyancsak a Tudományos Gyűjte-
ményben jelenik meg K. F.28 [Kállay Ferenc]: A védelmez-
tetett nemes székely nemzet című írása (1818. VIII. köt. 3 — 
24. old.) Ebben a cikkben Kállay a székelység dicséretét adja 
Pápay Sámuellel szemben, aki kirekesztette a székelyeket a 
„jó magyarságból". (Pápay Sámuel: Magyar Literatúra. 
8 7 - 8 8 - 8 9 . old.) Kállay a székelyek számos nemes tulaj-

28 A névazonosítás Szauder József tanulmánya alapján történt 
(Kölcsey világnézeti válsága az ifjúkori jegyzőkönyvek tükrében. In : 
Az estve és az Alom. Budapest, 1970.) 
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donságának, kulturáltságának hangoztatása mellett arról is 
ír, hogy a székelyek maguk alkották meg alkotmányukat, és 
már több mint ezer éve, kisebb módosításokkal fenn is tart-
ják. Hangsúlyozza, hogy az erdélyi székelység igényli, hogy 
a magyarsághoz tartozzon. 

Némiképp javult a helyzet a nemzetiségi kérdés szempont-
jából, amikor Fejér György, a lap főszerkesztője 1818 nya-
rán lemondott, helyette átmenetileg Vass László teológus 
lett a főszerkesztő, és mellette a segédszerkesztők: Schedius 
Lajos és Thaisz András. A szerkesztőség megváltozása jól 
észrevehetően megmutatkozott egyes kérdéseket illetően a 
lap politikai állásfoglalásaiban is, különösen 1819-től, ami-
kor Thaisz lett a főszerkesztő. Ettől kezdve jelentkezett egy 
olyan törekvés, hogy bemutassák az ország területén élő 
nemzetiségeket. Ez a törekvés is ahhoz az igényhez kapcso-
lódott, amely az ország beható megismerésére irányult. 
Része ez is annak az országfeltáró vonulatnak, amely jel-
lemző a Tudományos Gyűjtemény első évfolyamaira. (Pl. 
Szomb. Prof. Bitnicz: A Vas és Zala vármegyei tótokról. 
1819. III. köt. 59. old.: Pósfay János: A kunokról és azoknak 
egyik hajdani anyavárosáról, Halasról. 1821. X. köt. 3 — 34. 
old.; Th (Thaisz András): A cigányok eredete. 1822. II. köt. 
125. old.) Erre az ismertető jellegű műfajra Fenyő István is 
felhívja a figyelmet az Ábránd a nemzet családéletéről című 
tanulmányában.29 

Könnyedén elintézte a nemzetiségek önálló „nemzeti" 
öntudatra ébredését báró Mednyánszky Lajos, amikor felte-
hetően szemét gondosan becsukva, nehogy a valóság esemé-
nyei megzavarják, imígyen elmélkedett: „Magyar ország, 
mely törvényes szabadságai és azokra épült szerencséje fenn-
tartásában egy értelmű lélekkel dicsekszik, és amelynek min-
den lakosa, akár tót, német, görög vagy oláh legyen az, büszke-

29 In: Fenyő István: Nemzet, nép — irodalom. Magvető Könyv-
kiadó, 1973. 1 1 6 - 1 7 9 . o. 
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séggel magyarnak mondja magát. . . (Kiemelés tőlem — R. 
R.) (1822.1. köt. 3 - 3 8 . old.) 

Ha így lett volna, nem lett volna, oka az Überlieferungen 
zur Geschichte unserer Zeit című folyóiratban a magyaror-
szági tótok helyzetéről szóló írás szerzőjének így nyilat-
koznia: 

„Néhány esztendő tizedek óta az alsóbbrendűeket (tótokat) erővel 
és kényszerítéssel, botokkal és pénzbeli büntetésekkel akarják (a 
magyarok) arra bírni :hogy nemzetségöket tagadják meg . . . Való-
ban gyakran jön az ember azon gondolatra, hogy itt sokkal nagyobb 
érdemnek tartatik az, hogy ez vagy amaz magyar, mintsem hogy 
»ember«." 

(Lásd ezen írás recenzióját 1824. I. köt. 117—133. old. idé-
zet: 125. old.) Bizony nem vált a magyarok dicséretére, hogy 
ez a tollforgató hazánkfia ilyeneket kénytelen leírni a szlová-
kok helyzetéről: 

„szörnyű bűn tót lenni és az maradni, szint oly keményen büntette-
tik meg közhelyen 12—24 botokkal, mint a paráznaság, házasság-
törés, vagy tolvajság." (125. o.) 

A cikkíró visszautal az 1817-es vitára, amely arról folyt, 
hogy rányomhatják-e a szlovákok az újságjukra, hogy nem-
zeti. A szerző két fő nemzetet ismer el Magyarországon, a 
magyart és a tótót, és így szerinte joggal kívánták használni 
atyafiai a nemzeti újság nevezetet. 

Éles vita zajlott a folyóirat hasábjain Kazinczy észrevéte-
leiről az erdélyi szászokról. 1817-ben találunk a folyóiratban 
több közlést is Kazinczy Erdélyi Levelek)ébő\, az 1818-as 
évfolyam VIII. kötetében ismét jelennek meg levelek, ame-
lyeket 1816 júliusában írt. Ezeket a leveleket elemzi Schedius 
Lajos, minthogy egynéhány megállapítását Kazinczynak sér-
tőnek találja az erdélyi szász nemzetre nézve. A Tudományos 
Gyűjtemény munkatársainak jó része ortológus volt, és így 
feltételezhetjük, hogy szívesen adtak helyet a Kaziczy Feren-
cet eléggé élesen bíráló (bár nagyrészt jogosan bíráló!) írás-
nak. Az első vitapontjuk a nyelvi kérdést illeti, Kazinczynak 



282 Ratzky Rita 

nem tetszik a szászok nyelve, külsejük sem, vadaknak találja 
őket. Ezek a megállapítások nyilvánvalóan sérthetik egy má-
sik népbeli ember önérzetét. 

„ A fiziognómiák közt egyet sem láttam, melyet még egyszer vol 
volna kedvem látni. Hogy a szász belépvén hatvanadik évébe, tar-
tozik szakállt nevelni, tagadák mindenek, akiket eziránt megkér-
dettem; egész helységeket lehet bejárni, hol szakáll nem növeltetik. 
Való azonban, hogy vannak, akik állukat meg nem kopasztják, s 
egy ilyen mellettünk is mene el. A fél-német, fél-török, fél-magyar, 
sem nem német, sem nem török, sem nem magyar, különös érzése-
ket ébreszte bennem"30 

— így írt Kazinczy. . . Schedius ellenben teljes mértékben 
németeknek tartja a szászokat nyelvük, kultúrájuk, törvé-
nyeik alapján. (1821. VI. köt. 106. old.) Az a törekvés vezeti 
őket, hogy az erdélyi magyarokkal össze pe keveredjenek, 
hanem önálló nemzeti mivoltukat megtartsák. Kazinczy 
azonban a szászok részbeni beolvadásáról ír. Nem kisebb 
nemzeti büszkeség sugárzik Schedius soraiból a szászokat 
dicsérve, mint amekkorát kiolvashatunk más író cikkéből 
hazánk állapotáról írva. Schedius tollán ugyanolyan jelentő-
ségűvé magasodik a szászok áldozatkészsége hónukért, mint 
ahogyan kedvenc témája ez a magyar nemesi származású 
tollfogatóknak. Schedius különös hangsúllyal emeli ki a 
szászok alkotmányának jelentőségét, amely miatt véleménye 
szerint megilleti ezt a népet a „szabad" jelző: 

„Közöttük a törvény előtt igazi egyenlőség van ; kiki részesedik hozzá 
képest azon terehből, mely a Monarchia hasznáért a nemzetre hára-
mol, . . . Minden szász előtt nyitva van a nemzetnél levő tisztes hiva-
talokra az út, s egy falusi ember gyermeke, ha arra alkalmatos, a 
szászok grófja rangjára is felemelkedhetik." (1821. VI. köt. 115. old.) 

Hogy aztán így volt-e a valóságban, arról nem sokat tudunk ! 
Schedius szerint a szász nép egyáltalán nem kívánja a föl-

30 Vö. a korábbi Kazinczy-idézettel az igaz magyarságról. Meg-
lepő ellentmondás! Ezt az idézetet lásd Kazinczy Ferenc Művei I. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. 641. o. 
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desuraktól való függést, mint ahogyan ez a magyaroknál van. 
Kazinczy más oldalról közelíti meg a kérdést. Elismeri, hogy 
a szász falvak szebbek, nem kívánja a szászoknak a földesúri 
függést, csak éppen azt kérdezi meg, hogy a könnyebb körül-
mények között élő nép olyan fejlett-e kulturális téren, 
amennyire ezt körülményei lehetővé tennék. A válasza az, 
hogy a cseréptetős kőházakon kívül nem sok mindent talált, 
amit elirigyelhetnénk. Az iskolák, kórházak, könyvtárak, 
nyomda — mindezek nincsenek olyan színvonalon, ameny-
nyire ezt az anyagi jólét biztosíthatná. Schedius ebben a 
kritikában nem lát többet, mint Kazinczy elfogultságát a 
magyarok javára : 

„ N e m az igazi emberiség lelke hordozta K[azinczy] Ur pennáját, 
inkább egy nem eléggé elrejtett, szásztgyűlölő beesett szemű kísértet 
az, amelyet már sokszor kiűztek, még is most a K. Ur leveleiben 
újra kezdi magát mutatni." (126. old.) 

A vita konklúzióját megtalálhatjuk egy későbbi szerkesztő-
ségi cikkben, amely minden bizonnyal Thaisz András tollá-
ból való, mert rá jellemző az objektívabb, türelmesebb állás-
foglalás a nemzetek és nemzetiségek közti viszony kérdésé-
ben: 

„Szűnjünk meg hát ezen megbecsülhetetlen Tudományos Gyűjte-
ményre nézve is vádolni az erdélyi több tekintetben becses szász 
nemzetet, melynek előttünk buzgóbb magyarok előtt hihető csak az 
a vétke, hogy nem kap nyelvünkön, mivel talán azt gondolja, hogy 
szülötte anyanyelvén fenntarthatja a maga-létét könnyebben". 
(1821. XII. köt. 125. old.) 

A Tudományos Gyűjtemény nemzetdefinícióiból, nemzeti-
ségekről szóló írásaiból, az alkotmány kérdését érintő cik-
keiből láthatjuk, hogy a magyar alkotmány léte adu a ma-
gyar nemesség kezében abban a vonatkozásban, hogy visz-
szautasíthatja vele a nemzetiségek önálló nemzeti létre való 
törekvését. A magyar mint kizárólagos, illetve a magyar 
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mint uralkodó nemzet koncepciója tükröződik ezekben az 
írásokban :31 

A magyarok, mint arra már sokan rámutattak a szakiroda-
lomban, kettős helyzetben voltak, egyrészt Ausztriától el-
nyomottak, másrészt maguk a nemzetiségek elnyomói. Ha 
azokat a követeléseket hallják a nemzetiségiektől a magyar 
hatóságokhoz, amelyekkel maguk is ostromolják a bécsi 
udvart, jogtalanságot kiáltanak. (Lásd pl. a nemzeti, illetve 
az anyanyelv használatának kérdését — 1821. IX. köt. 212. 
old.; Hrabovszky György ír arról, hogy a szlovákok kérel-
met nyújtottak be, hogy szlovákul folyhassanak a szertartá-
sok a templomban, de kérelmüket elutasították, mondván, a 
magyar nyelvet kell terjeszteni.) Egészében véve tehát, kü-
lönösen a Tudományos Gyűjtemény működésének első évei-
ben a fent leírt magatartásforma tükröződik a nemzetiségek-
hez való viszonyt megmutató cikkekben. 1819-től kezdő-
dően azonban egy kissé differenciálódik ez a kép, ami Thaisz 
András cikkeinek, szerkesztői megjegyzéseinek köszönhető. 
Az elvakult nemzeti elfogultsággal szemben ő képviseli a 
reálisabb, türelmesebb hozzáállást a nemzetiségi kérdéshez. 
Egy 1820-ban írott cikkében már majdnem pontosan meg-
fogalmazza a nacionalizmus Janus-arcú fogalmát: 

„ A hazafiúság, patriotizmus szép, illendő s kötelesség is, de a közön-
séges nacionalizmus, nemzetiség ezen értelemben, nemcsak nem szép, 
hanem egyszersmind káros is." 

Ezt a fejtegetést követi az a gondolat, hogy nemcsak saját 
nemzetünk érdemeit kell becsülnünk, hanem másokét is. 

31 Lásd pl.: „Magyarok (hungari) kiknek számuk negyedfél mil-
liónál erősebb, a politice uralkodó törzsök, a fő nemzet, s én nem 
egyezem meg azokkal, akik négy fő nemzetet keresnek Magyaror-
szágban, tudniillik, magyarokat, szlávokat, németeket és oláhokat, 
holott csak egyetlen egy vagyon, és csak népbeli tekintetben van 
több. Legalább politikai értelemben kénytelenek a többiek melles-
leges népek nevével megelégedni. (Csaplovics János: I. m. 52. o.) 
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„Most úgy látszik, hogy a nemzetek lassanként ezen legártalmasabb 
hibáitól, vagy már meg is szabadultak, vagy azon vannak, hogy meg-
szabaduljanak; s ez lenne a mostani századnak, ha egyéb semmi is, 
legnagyobb érdeme." (Némely ítéletek a magyarországi folyóirások-
ról... 1820. II. köt. 95. old.) 

Fejtegetéseinek utolsó részében egy kissé előreszaladt a törté-
nelemben, amikor úgy vélte, hogy a XIX. század megoldja 
a nacionalizmus (itt értsd : nemzeti elfogultság) problémáját. 
Az a század, amelyik Közép-Kelet-Európában erőteljesen a 
felszínre hozta ezt a kérdést, megoldani nem tudta és nem is 
tudhatta. Annál inkább nem, minthogy az ilyen, már a pol-
gári nézetek irányába mutató, az önálló nemzetté válás útját 
irányító felfogás sem sziklaszilárd. Változik a napi politikai 
események hatására, nem egyformán kezeli mindegyik nem-
zetiséget. Thaisz — mint láttuk — türelemre int az erdélyi 
szászokkal kapcsolatban, de maga is elfogult a magyarokkal 
a szlovákok rovására. A folyóirat egyébként azt tükrözi, 
hogy nemzetiségi vonatkozásban ebben az időszakban a 
szlovák — magyar kérdés volt a legelmérgesedettebb. Ennek 
valószínűleg az az oka, hogy a nemzetiségiek között a szlo-
vák nemzeti mozgalom volt a legfejlettebb, kulturális téren 
is ők mutathatták a jelentősebb eredményeket. Thaisz is 
hivatkozik erre a Tudományos Gyűjteménynek az 1826. esz-
tendei folytatásáról szóló Jelentésben, melynek részletesebb 
elemzésére mindjárt rátérek. Azt írja a szerkesztő: „Midőn 
a tót könyvekből 1000, sőt 2000 példány is kel el, akkor a 
legjobb magyar könyvből alig adhatni el nagy erőszakkal 
100-at vagy 150-et." Az 1825 októberében kelt Jelentés egész 
más oldalról mutatja Thaiszt, mint a korábbi megnyilatko-
zásai. A Jelentés legnagyobbrészt azzal foglalkozik, hogy 
mit lehetne tenni a magyar nyelv elterjesztéséért, pallérozá-
sáért. Itt is felbukkan a már jól ismert félelem a magyarság 
elpusztulása miatt: 

, ,A tudósok, a világ történeteinek útmutatása szerint két rendbeli 
nemzeteket állítanak, úgymint állandókat és általmenőket. — Az 
általmenök elenyésznek s más nemzetekbe mennek által, és ezek közé 

8 I t 87—88/2 
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számlálják egyáltaljában a magyar nemzetet is. Ez az oka, hogy 
mind a geográfiai, mind a históriai újabb munkákban, a magyar 
nemzetről, mint külön nemzetről emlékezet sincsen, s legfeljebb úgy 
fordul elő, mint egy míveletlen nyelvű s tudományos kultúra nélkül 
való maroknyi népecske". (2. old.) 

Az írás célját tekintve nem más, mint heves felhívás a magyar 
nyelv és irodalom kimívelésére. Ha ez nem történik meg: 

, ,A pallérozott magyar németté fog válni; — de ezen esetben, ha 
csak ugyan a nemzeti nyelvnek el kell enyészni, — ámbár a német 
nyelv korántsem olyan szép, olyan tökéletes, mint a magyar, — leg-
alább pallérozott nyelvbe fogunk által menni, s az cosmopoliticus 
(világpolgári) tekintetből nem rossz; — hanem itt nagyobb a vesze-
delem, — mert akkor a köznéptől, a nemzet többi testétől egészen 
el fogunk válni, (itt mintha a köznépet is befogadná a nemzetbe!) 
s ez magára hagyatva napról napra nagyobb durvaságba fog esni, s 
körül lévén mindenütt a tótok s más szláv népek által véve, s keresz-
tül kosul általtörve, — azoknak ragadó nyelvek által el fog lassan-
kint, sőt ha az idő úgy hozza magával, sebes lépésekkel is, tótosodni; 
— a nemzeti méltóságunkra s emberi boldogságunkra nézve, nagyöbb 
szerencsétlenség nem érhetne bennünket, mintha, amitől méltán tart-
hatunk, valamelly tót nép tagjaivá lennénk.! " 

A Jelentés további részében azt fejtegeti Thaisz, hogy a né-
met nyelv mit hozhat hazánkba. Magasabb kultúrát, olyat, 
amelytől nem kell félni, mert nem akarja a fennálló rendet 
megváltoztatni. Nincs arra példa, hogy magyar városok vagy 
falvak elnémetesedtek volna, ezzel szemben sok magyar és 
német város, falu kesereg azon, hogy „eltótosodott". Pedig 
— írja Thaisz —, „Magyar országban a nemzet magyar, s 
más nemességet a magyaron kívül hazánkban törvényeink 
nem ismernek." (6. old.) 

Láthatjuk tehát, hogy a főnemesség, középnemesség, pol-
gárság egy részénél megtalálható németellenesség dacára még 
mindig inkább hajlandó volt a magyarság elviselni egy kul-
túráltabb nemzet igáját, mint bármiféle igényét jogosnak tar-
tani a vele hasonló politikai helyzetben levő nemzetiségnek, 
a szlovákoknak. Ez alól úgy látszik, még az a Thaisz sem 
kivétel, aki elméletileg elítéli a nemzeti elfogultságot. 
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így állt a nemzetiségi kérdés a reformkor küszöbén. Ez 
a status quo úgy hiszem, magyarázatát adhatja annak, hogy 
miért nem siettek a magyarországi nemzetiségek az 1848-
49-es szabadságharcban a magyarok mellé állani. Nem látták 
biztosítékát, hogy saját nemzeti törekvéseik akadálytalanul 
kibontakozhatnak egy esetleges független Magyarországon. 
Élénken éltek bennük azok a sérelmek, amelyeket a magya-
roktól szenvedtek el, többek között a magyar sajtóban is. 
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