Vígh Károly mindkét könyvében tekintélyes forrásanyag birtokában, hozzáértéssel és tisztességgel tett fontos megállapításokat. Nem idealizálta a korszakot s politikusait. Bemutatta azt a Bajcsy-Zsilinszky Endrét, aki nagyon is jobbról indult, aki
elutasította az őszirózsás forradalmat, aki szembefordult a proletárdiktatúrával; aki
nem tudott belenyugodni az igazságtalan trianoni határok megváltoztathatatlanság á b a Vígh Károlynak köszönhetően ma már jóval többet tudunk arról a BajcsyZsilinszkyről, aki több mint negyedszázados
politikai küzdelmei során — eljutva
Szegedtől Sopronkőhidáig — belpolitikában a földreformért és egy polgári demokratikus társadalmi-politikai átalakulásért, a külpolitikában a trianoni igazságtalanságok jóvátételét a német orientációval összekapcsolódó politika ellen, a független
Magyarországért harcol". Illyés Gyula hasonlata nagyon is illik ide: „Volt pillanat,
nem is egy, amikor Zsilinszky volt a magyarság, úgy jelképileg, hogy mégis valóságosan. Amikor az ajtaján, mely egyszeriben az ország a j t a j a lett, a puskatussal dörömbölőknek pisztolytűzzel adta meg a gazda válaszát." Valóban, „ . . . kevés embernek volt annyi alkalma annyi következményt levonnia, mint neki. Alkalma? Ereje.
Szeme. Esze. Eredendő becsületérzése."
Vígh Károly két könyvében egyaránt megfogalmazódott az, hogy a magyar belés külpolitika — részben külső, részben belső okokból — zsákutcába került. A hatalom olyan emberek kezében volt, akik — erkölcsileg és politikailag is — méltatlanok voltak tisztükre. Így aztán a sorsdöntő órákban 1944. március 19-én és 1944.
október 15-én Magyarországon nem volt „ . . . a nemzet, az ország érdekeivel azonosulni akaró és tudó vezető garnitúra".
LAGZI ISTVÁN

Spíra György: A nemzetiségi kérdés
a negyvennyolcas forradalom Magyarországán
„A magyarországi nemzetiségi kérdés 1848—49-i alakulásával seregnyi szerző
foglalkozott már nálunk is, a szomszédos országokban is. Tollúkat azonban az esetek
többségében láthatóan nem az az igény vezérelte (s ma sem az vezérli), hogy minél
hívebb képet fessenek erről a kivételesen bonyolult témáról, hanem az a szándék,
hogy elkendőzzék vagy legalábbis kimagyarázzák az annak idején egymással meghasonlott felek egyike vagy másika által elkövetett ballépéseket" — olvashatjuk a
bevezető szellemében íródott fülszövegben. Az elmúlt évtizedek történetírását erősen
elmarasztaló szerző az általa légből kapottnak minősített állítások leleplezését jelöli
meg fő célkitűzésének: könyvével a „kizárólag tényekre alapozott" kutatás ügyét
kívánja szolgálni. A letisztulási folyamat előmozdítása érdekében törekszik a szembenálló felek konfliktusában kirajzolódó érdekellentétek lényegének feltárására, s
ezáltal annak megválaszolására, hogy 1848—49 „mennyiben vágta útját a magyarországi nemzetiségi kérdés jövőbeli egységes rendezésének".
Mint az a jegyzetapparátusból is megállapítható, Spira hatalmas anyag (monográfiák, résztanulmányok, forráskiadványok sokasága) ismeretében fogalmazza
meg koncepcióját. Könnyen érthető stílusban megírt tanulmánya a Magyarország
története 1980-ban megjelent VI. kötetének megfelelő fejezeteit követi. Az események fonalát az áprilisi törvények megszületésénél veszi fel, joggal emelve ki, hogy
az abszolutisztikus-konzervatív rendszer felszámolása alapvetően jobb feltételeket teremtett az egyes nemzetiségek fejlődéséhez, ami érthető módon vezetett a szerb,
román, szlovák tömegek rokonszenvtüntetéseihez. Az ünnepélyes megnyilatkozásokkal egyidőben megfogalmazódtak azonban a nemzeti egyenjogúság megadását igénylő
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törekvések, sőt kimutatható — elsősorban Hurbán és Barnut állásfoglalásaiban — az
aránytévesztés, a nemzetiségi szempontot a szabadság fölé helyező elgondolás jelentkezése is.
Az indulás összességében kedvező körülményei ellenére május közepére az
ellentétek „elhatalmasodnak", s rövidesen fegyveres harc kirobbanásához vezetnek.
A feszültség kiéleződéséért a meglehetősen bonyolult és összetett folyamatok árnyalt
bemutatására törekvő szerző a magyar kormányt teszi felelőssé, lépéseiből szinte
kizárólag a nemesi érdekek szolgálatát olvassa ki. Ezzel magyarázza, hogy a jobbágyfelszabadításkor önmérsékletet tanúsító politikusok „sehogyan sem akarták belátni", hogy a nemzetiségi probléma a forradalom sorsát veszélyezteti, mint ahogy a
jobbágyfelszabadítástól érzékenyen érintett földbirtokosok érdekeiből vezeti le a
nemzetiségi parasztok elégedetlenségét fokozó problémák rendezésének elmaradását is.
Az idézett érvelésben a Batthyány-kormány döntéseit meghatározó szempontok
helye, értékrendje felcserélődik. A 48-as vezérkar a nemesi osztálykorlátok bénító
hatása következtében feladata megoldására képtelen kormányzatnak minősül, miközben szinte teljesen elsikkad az alkotmányos-polgári fejlődés megalapozásáért és megvédéséért folytatott, minden más szempontot maga alá rendelő küzdelem jelentősége.
Ennek következtében a nemzetiségi kérdés olykor az összfolyamatokból kiszakítva, annak hatásaitól függetlenítve jelenik meg. Mindez legélesebben a választójogi törvény értékelésénél érhető tetten. Spira a nemesi osztálykorlátokra, s a nemzetiségeket tudatosan elnyomó törekvésekre vezeti vissza azt a rendelkezést, amely
a szavazati jogot a cenzus követelményeinek egyébként meg nem felelő nemesek
számára fenntartja. Miközben e rendeletnek a nemzetiségeket is sújtó következményeit kiemeli, nem említi meg, hogy a törvény ideiglenes jelleggel készült, s hogy a
csupán volt előjogaik alapján választók aránya jóval tíz százalék alatt maradt.
A döntés indoklásából kimarad az érdekegyesítésre való utalás, holott sem a jobbágyfelszabadítás továbbfejlesztésétől való húzódozás, sem a kiváltságok említett továbbéltetése (akárcsak a céhek eltörlésének, s a zsidóemancipáció kimondásának elmaradása) nem érthető meg, ha nem vesszük figyelembe: Kossuthék távolról sem
cselekedhettek mindenben saját belátásuk szerint, lépéseiket mindenkor az adottságokhoz kellett igazítaniuk, s a forradalom érdeke olykor a liberális elvekkel ellentétes kompromisszum megkötését követelte.
A jelzett hiányosságok azonban nem elsősorban a politikusok „gyengeségéből",
sokkal inkább az objektív adottságokból következtek. Mint ahogy a nemzetiségi követelések meg nem értése sem szubjektív rosszindulatból, hanem az egykorú liberális
mozgalmakra általában jellemző azon utópisztikus elképzelésekből fakadt, melyek
az általános szabadságjogok megadásától a nemzetiségi problémák automatikus megszűnését remélték. Nem a kortársak s az utókor megtévesztését szolgálta, hanem a
társait is jellemző illúziókat szólaltatta meg tehát Kossuth március végi parlamenti
beszéde, mely szerint „a közös szabadság a nemzeti különbségeket s ellenszenveket
biztosan kiegyenlíti". S az is érthető, hogy a magyar himnuszt éneklő és magyar
kokárdát mellükre tűző nemzetiségek fellépéséből a magyar fél elképzeléseinek helyességére következtetett, s hogy magatartásuk megváltozásának valódi okait csak
hosszabb idő elmúltával ismerte fel.
A kibontakozást elősegítő folyamat megindulását ugyanakkor a korábbi évtizedek terhes öröksége, a szembenálló felek kölcsönös türelmetlensége és bizalmatlansága is nehezítette. A görcsök oldódásához, a téves elképzelések lelepleződéséhez
történelmi tapasztalatokra, s nem utolsósorban mindkét fél kompromisszumkészségének kialakulására volt szükség, amely tulajdonságok hiánya távolról sem csak a
magyar félnek volt jellemzője. E buktatókkal és zsákutcákkal teli folyamatot Spira
nagyszerű történetírói érzékkel, imponáló anyagismeretre támaszkodva rekonstruálja.
Az olvasót magával ragadó stílusban érzékelteti az egyes nemzetiségi mozgalmakon
belüli ellentéteket, feszültségekkel teli vitákat, a különböző nézetek ütközését, s harcuk — sajnos ellenforradalomba torkolló — kedvezőtlen kimenetelét. Az egymás
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mellett futó, illetve egymást keresztező folyamatok közötti eligazodást a kulcsszerepet játszó politikusokról készített színes, tömör portrék biztosítják.
A történelmi körülmények kényszerítő ereje — mint ismeretes — végül is mindkét felet intranzigens álláspontjának feladására bírta. Az ellentétek kirobbanása
ellenére — rövid megszakításokkal — folytatott párbeszéd, sokban a havaselvei forradalmárnak, Bálcescunak köszönhetően, eredményhez vezetett. 1849. július 28-án
megszületett Európa első nemzetiségi törvénye, amely távolról sem elégítette ki
ugyan teljesen a területi önkormányzatra vágyó nemzetiségeket, de biztosította „a
magyar birodalom területén lakó minden népnek nemzeti szabad kifejlődésé"-t,
mindenekelőtt megyei szintű nyelvhasználatát. S bár a megállapodás a gyakorlatban
már nem vezethetett pozitív fordulathoz, kedvező kiindulást kínált a későbbi t á r gyalásokhoz.
A találkozás, a régi beidegződéseken való felülemelkedés, az együttműködés
lehetőségének megteremtése — ez a nemzetiségi kérdés 1848—49. évi történetének fő
mondanivalója.
A szerző által megfogalmazott számos fontos kérdés tárgyalását a terjedelmi
kötöttségek nem teszik lehetővé. Feltétlenül fel kell hívnunk azonban a figyelmet a
kötet gazdag képanyagára, s a szembenálló felek véleményének alakulását bemutató,
a függelékben közölt soknyelvű — Niederhauser Emil fordításában olvasható —
egykorú dokumentumokra. (Kossuth.)
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