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Kis nemzetek között

Keressük nemzeti kultúránk helyét
az új ipari forradalom termelési
világrendjében, a globalizálódó

világ kultúrájában. Természetes: figyeljük
más nemzetek, államok hasonló törekvése-
it. És természetes, hogy kérdezzük történet-
írásunkat, jelentudományainkat: mások
milyen tapasztalatait hasznosíthatjuk. A
múltból, a jelenbõl.

Történetírásunk, történelemtanításunk
a világtörténelemrõl beszélve mindegyre az
európai és tengerentúli nagy államok és
nagy lélekszámú nemzetek párhuzamos
történelmét kínálják. A német, a francia,
az orosz, az angol, az amerikai történel-
met. Ugyanezek jelenét – politikai rendsze-
rét, oktatási, gazdaságpolitikai módszereit
– ajánlják a politológusok és a cselekvõ
politikusok. Immáron hagyomány. Így
került a magyar politikai gondolkodás kö-
zéppontjába az 1930-as években a német,
majd az 1950–60-as években az orosz,
1990 után az amerikai és német „példa”.
Történelemrõl és jelenrõl beszélve egyaránt.
És a hozzánk hasonló adottságú kis álla-
mok és kevés lelket számláló nemzetek, a
miénkhez hasonló földrajzi és stratégiai el-
helyezkedésû területek? Tárgyalásuk vajon
miért marad el mindegyre? A kis kultúrák,
a dán, a holland, a belga, a skandináv, a
baltikumi népek történelme és jelene. Nem
beszélve a finnekrõl, vagy akár közvetlen
szomszédainkról! Akik hozzánk hasonlóan
az európai kultúrkör nyugat-európai „mag-
jának” a peremén helyezkednek el.

Mennyi tanulsággal szolgálhat a kis
nemzetek történelmének, jelenmegoldásai-
nak összehasonlító vizsgálata! Ahhoz, hogy
józanul szemléljük a magyarság európai
ezeréves történelmét, szükséges mércét ta-
lálni, amellyel a korábbi vezetõ réteg dön-
téseit mérhetjük. Hiszen mi más a törté-
nész feladata? Az, hogy a múltban a min-
denkori alternatívákat feltárja. S hogy
magyarázatot találjon arra: mikor, miért
döntöttek elõdeink valamelyik kínálkozó
alternatíva követése mellett. És a mérce
csakis az összehasonlítás lehet: nem a
„nagyokkal”, de a hozzánk hasonló adott-
ságúakkal.

Figyeljük csak a 10–12. századi állam-
alapítások történelmét. A latin keresztény-
ség és egyben a nyugat-európai területszer-
vezési gyakorlat kiterjedését az északkeleti
és délkeleti peremterületeken. Dániától,
Svédországon, a Baltikumon, Magyar-
országon át a Horvátországig terjedõ „fél-

körön”. Mindenütt szoros a kapcsolat a
keresztény hittérítés, az egyházszervezet és
az államszervezet létrehozása és ugyan-
akkor a termelés technikai és a tulajdon-
viszonyok átalakítása között. Mindenütt
más-más eredménnyel. De min múlott az
eredményesség? Elrendeltetésszerû volt az?
Valamiféle „néplélek” vagy csak a szeren-
cse, vagy éppen a vezetõk leleménye, okos-
sága határozza meg?... A keresztény uni-
verzalizmus felszívódott a lokális hagyo-
mányokba és emelte azokat „irodalmi
szintre”. És ahol ez elmaradt – nem egy
esetben éppen a nyugat-európai kultúrkör
északkeleti peremvidékén –, ott a helyi tár-
sadalom termelési ereje, majd késõbb a
nemzetté válás is mennyire megkésett.
Csak ezen összehasonlítások alapján lehet
reálisan hozzászólni a magyar uralkodó
réteg modernizáló vagy pogányok hagyo-
mányõrzõ politikájához... Szórványos
összehasonlító tanulmányaink arra is mu-
tatnak, hogy az északkeleti kis társadal-
mak helyi vezetõ rétegeinek ugyanúgy
szembe kellett nézniük a fejlettebb, köz-
ponti területekrõl kiáramló lovagi kultú-
rákkal, mint a magyarnak. A helyi társa-
dalmi érdekek és az újra-újra megélénkülõ
„idegen” kulturális és társadalmi elemek
ütközése a kis kultúrák útkeresésének egyik
állandó eleme. Az eredmény ezen esetek-
ben is – mind a dánok, mind a svédek,
mind a balti népek, vagy a magyarok ese-
tében is – eltérõ. Hol gazdagította a lokális
kultúrát (mint Magyarországon), hol le-
taposta azt (ahogy a Baltikum egyes vidé-
kein). Mitõl függ a különbség? És folytat-
hatjuk a kívánságlistát e „kis nemzetek”
összehasonlító történelme számára.

Történetírásunkban van hagyománya e
„peremvidékek” kis nemzeteinek összeha-
sonlító vizsgálatára. („Peremvidék", vagy
másként szervezõdött történeti-társadalmi
szerkezet immár? Önmagában is vita-
kérdés lehet.) 1931-ben Hajnal István tett
ilyen értelmû javaslatot, amelyet azután a
világháború, majd pedig a hidegháború
zónaszemlélete elfeledtetett. Mind a törté-
netírásban, mind a politikai gondolkodás-
ban. Vajon miért nem nyúlunk vissza a
hagyományhoz?

Buzdítjuk a kezdeményezéseket – így a
Baltikum történelmérõl – egy reális múlt-
szemlélethez keresve segítséget. És a jelen
választásaihoz keresve tapasztalatokat.
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