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A nacionalizmus történelmi gyökereiről 

Ankét a Magyar Tudományos Akadémián 
m 

1960 márciusában az MTA Történettudományi Intézete egésznapos 
ankétot rendezett a magyar nacionalizmus történelmi gyökereiről. Az ankéton 
a különböző történettudományi intézmények sok munkatársa és számos 
érdeklődő vett részt. 

A vitaindító bevezetőt Molnár Erik igazgató tar tot ta . A nacionalizmus 
elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozva, méltatta az MSZMP-nek a múlt év 
őszén megjelent téziseit. Az ankét célját illetően rámutatot t arra, hogy a 
történészek maguk is hozzá kívánnak járulni e nagyfontosságú ideológiai 
harchoz, a párttézisek által — érthetően — csak tömören érintett történeti 
kérdések feltárásához. Amikor a nacionalizmus történeti gyökereit kuta t juk 

—mondotta —, mindenekelőtt az új- és legújabbkori magyar történet prob-
lémái merülnek fel, de nem lebecsülendő feladat a további múltnak, s e múlt 
máig is ható historiográfiájának az elemzése. így igen fontos, hogy a XVI— 
XVIII. századi magyar fejlődésről vallott nézeteinket megtisztítsuk a külön-
böző — s még ma is érvényesülő — nacionalista torzításoktól és marad-
ványoktól. 

A bevezető után — sorrendben — a következő korreferátumok hang-
zottak el: 

MAKKAI LÁSZLÓ 

A MAGYAR NEMZETTÉVÁLÁS K E Z D E T E I R Ő L 

Marxista történet írásunk komoly hiányossága, hogy elmulasztottuk tisztázni 
a magyar burzsoá nacionalizmus tör ténet i gyökereit, s ezzel akaratlanul is hozzájárulunk 
ahhoz, hogy a burzsoá történetszemlélet történeti és osztályfeletti nemzetfogalma 
továbbéljen. Ebből a szempontból-kétségtelenül legkritikusabb korszak a XVI—XVII . 
század. Âbban ugyanis megvan az egyetértés, hogy Mohács előtti történelmünkben a 
„nemzet" fogalma egyebet, mint a feudális uralkodó osztályt nem jelenthetett , a XVIII . 
század közepétől kezdve viszont joggal beszélhetünk a burzsoá nemzet és az annak meg-
felelő nemzetfogalom fokozatos kibontakozásáról. A XVI—XVII . század azonban a 
nemzettéválás tör ténetében homályos terület maradt . Még magát a kérdést sem formu-
láztuk meg határozottan, hogy va jon ' kereshetjük-e a burzsoá nemzet elemeit ebben a 
korszakban. Ehelyett á tve t tük az egykorú források „nemzeti" frazeológiáját, és „nem-
zeti függetlenségről", „nemzeti összefogásról" beszéltünk anélkül, hogy meghatároztuk 
volna e kifejezések pontos társadalmi ta r ta lmát . Ebből arra lehetett következtetni, hogy 
hallgatólagosan a burzsoá nemzet XVI—XVII . századi létezése mellett foglalunk állást, 
esetleg arra, "hogy elfogadjuk az öröktől fogva létező nemzet burzsoá kategóriáját . Hogy 
természetesen nem ez utóbbiról volt szó, arról meggyőzően tanúskodik a korszak problé-


