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SZŰCS ZOLTÁN GÁBOR

Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi 
István Hitel című művéről, szerk. Hites 
Sándor

Széchenyi István Hitel című munkája a magyar politikai gondolkodástörténet marok-
nyi klasszikusának egyike, s mint ilyen, időről időre szembesíti olvasóit a klasszikus 
művek alapkérdésével: mi teszi a klasszikust klasszikussá? A Jólét és erény című könyv 
sem kerülhette meg ezt a problémát, hiszen eleve egy olyan sorozat – a Hagyomány-
frissítés – része, amely klasszikusok újraolvasására vállalkozik,1 és ezen felül is, a kötet 
minden tanulmánya külön-külön is kialakítja – implicit vagy explicit módon – a viszo-
nyát a Hitel klasszikusságához.

Horkay Hörcher Ferenc azt írja például tanulmánya bevezetésében, hogy „Széchenyi 
Hitele kétségkívül fontos szerepet játszik a magyar irodalomtörténeti narratívák-
ban. De egészen sajátságos helyet foglal el a magyar múlttal foglalkozó tudományos 
diskurzusok rendjében is: a politikatörténet, a gazdaságelmélet története számára is 
fontos témát jelent.” (9.) A kötet második tanulmányának szerzője, Szegedy-Maszák 
Mihály egy alkalommal azt a nyilvánvalóan klasszikusnak kijáró kérdést teszi fel, 
hogy „Mondhatjuk-e azt, hogy a Hitel megjelenése óta eltelt száznyolcvannégy év 
eloszlatta Széchenyi kételyét?” (36.) A mindig bátor kérdéseket feltevő Takáts József 
mítoszromboló őszinteséggel mondja ki, hogy a Hitel „igen bőbeszédű könyv […], 
heterogenitása nagyon megnehezíti, hogy rendezett gondolatmenetként tekintsünk 
rá” (39.), s később hozzáteszi még azt is, hogy „nagy jelentőségű, ám remekműnek, azt 
hiszem, nem nevezhető alkotás”. Rákai Orsolya pedig rögtön tanulmánya elején fel-
idézi a recepciótörténet hagyományos értékelését a Hitelről, amely szerint az a „re-
formkor első kifejtett programirata” (61.) és a polgári átalakuláshoz vezető folyamat 
„szimbolikus kezdőpontja”, hogy jelezze ennek a hagyományosan politikatörténeti 
fogalmakban megírt történeti elbeszélésnek a gyengéit és egy újfajta olvasatot ajánljon 
helyette. Dobszay Tamás a Hitel utókorára való hivatkozással kezdi tanulmányát, 
jelezve, hogy milyen sokszor félreolvasták annak mondanivalóját (77.), majd írását 
1 A fülszöveg szerint: „A vizsgálat tárgyául olyan írásműveket választunk, amelyek közvetlen vagy köz-

vetett módon jelenkori önértelmezésünk alapszövegeivé váltak, vagy éppen a kánonon kívülről járultak 
hozzá a hagyomány rendszerének alakulásához.”

a Hitel-vita történeti jelentőségére utalva is fejezi be. (93.) Hites Sándor tanulmánya 
elején úgy jelöli ki a Hitel történelmi helyét, mint amelyben „jön létre vagy válik ha-
tékonnyá” „a világot a gazdaságtan szókincsével leíró nyelv magyarul” (97.). Halmos 
Károly azzal kezdi, hogy Széchenyi művének érdekességét az adja, hogy hétköznapi 
meggyőződéseinkkel és a közgazdaságtan egyes képviselőinek álláspontjával éles ellen-
tétben Széchenyi a Hitelben „a hályogkovács magabiztosságával kötötte egymáshoz 
az erkölcsöt és a gazdálkodást” (133). Somorjai Szabolcs hiteltörténeti elemzésének 
elején azt írja a Hitelről, hogy „a 19. század második felére már korszakváltó jelentőség-
gel bírt” (147.), s e jelentőség miatt is tartja fontosnak, hogy tisztázza, mi húzódhatott 
Széchenyi kiemelt érdeklődése hátterében a hitelkérdés iránt: hogy igaz-e, hogy volt 
személyes sérelme vagy általánosabb kérdések foglalkoztatták.

Mint a fenti példák is mutatják, a klasszikus szöveg mindenekelőtt rejtvény, 
megfejtésre váró titok. Olyan, mint Mona Lisa mosolya. A klasszikus szöveg olvasása 
pedig nem más, mint rejtvényfejtés. Milyen vonásai emelik ki a klasszikus szöveget 
a többiek közül? Milyen vonásai teszik korokon átívelően jelentős művé? A klasszikus 
szöveg izgalmát egyfelől az adja, hogy nincs végérvényes megfejtés a klasszikusság 
rejtvényére, elvégre mindig jönnek majd új nemzedékek, akik mindig újonnan szem-
besülnek a klasszikus szöveg időtállóságának problémájával, s ezért újra neki kell áll-
niuk, hogy megértsék a klasszikusság titkát. Ha nem így lenne, a szöveg nem lenne 
klasszikus többé. Másfelől viszont a klasszikus szöveg olvasása hálátlan feladat, mert 
korántsem biztos, hogy választ ad magára a klasszikusság problémájára. Kiderülhet, 
hogy a klasszikus szöveget valójában alig olvasták, s akik olvasták, azok is mind félre-
értették. Kiderülhet, hogy a klasszikus szöveg valójában nemhogy nem remekmű, de 
súlyos szerkezeti problémákkal terhelt, csapongó, zavaros fejtegetésekkel teli, nehézkes 
nyelven megírt, mára már szinte olvashatatlan valami. Kevésbé lesz ettől klasszikus? 
Aligha. A klasszikus szöveg státusát nem mindig a szöveg minősége adja.

Mindebből adódik, hogy nincs egyetlen helyes vagy sikerrel kecsegtető stratégia 
sem a klasszikusok olvasásakor. A szoros vagy a történeti kontextusba helyezett, 
a szöveg tulajdonképpeni értelmét helyreállítani igyekvő olvasás teljesen legitim és elfo-
gadható módszer, de mindig marad benne egy zavarba ejtő paradoxon: hogy az ere-
deti értelem nemhogy nem feltétlenül azonos a klasszikus jelentéssel, de ráadásul 
az eredeti értelem helyreállítása nem is érvényteleníti visszamenőleges érvénnyel a 
klasszikus hagyományos értelmezéseinek létjogosultságát. A korabeli értelmezésekre 
fókuszáló olvasat esetleg számot tud adni a klasszikussá válás geneziséről, de szintén 
paradox: a kortársak esetleg teljesen mást láttak fontosnak, mint ami ma annak tűnik 
benne (sőt, amit ma a történetileg helyes olvasatnak tartunk). Ráadásul korántsem 
biztos, hogy a szöveg rögtön klasszikussá válik, és ezért a korabeli értelmezések 
akár teljesen jelentéktelenek is lehetnek. Végül pedig, az értelmezési hagyomány olvasása 
fel tudja tárni, miként tudott a klasszikus szöveg nemzedékek sorát követve mindig 
megújulni, ám ez sem kevésbé paradox: hiszen nehéz nem azt érezni, hogy egy klasz-
szikus értelmezési hagyománya ismétlődő és időnként egészen excentrikus félreolva-
sások története.
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Mindezt azért érdemes a Jólét és erkölcs kapcsán felemlíteni, mert a kötet mindig 
gondolatébresztő, tanulságos és a jövő kutatásai számára megkerülhetetlennek tűnő 
tanulmányai végső soron maguk is ezekkel a dilemmákkal szembesültek és ezért ak-
kor járunk el velük szemben méltányosan, ha fi gyelembe vesszük, hogy eleve a lehe-
tetlent kísérti az, aki egy klasszikus titkát próbálja megfejteni. Szülessen akárhány 
magyarázat is rá, Mona Lisa mosolya mindig titokzatos fog maradni.

Horkay Hörcher Ferenc tanulmánya azt a stratégiát választja, hogy Széchenyit 
egy diskurzustípus képviselőjeként mutatja be. Példamutató eleganciával, széles ecset-
vonásokkal vázolja fel azt a 18–19. századi brit eszmetörténeti kontextust, amely 
szerinte Széchenyi munkájának jobb megértését lehetővé teheti, s elemzése attól válik 
igazán jelentőssé, hogy ebbe a képbe magabiztosan illeszti be a kötet tanulmányaiban 
felvetett problémákat. Más kérdés, hogy egy ilyen stratégia alkalmazásának meg-
vannak a maga korlátai: kétségtelenül jobban fogjuk tőle érteni a Hitelt mint gondolat-
menetet, de hogy jobban értjük-e mint klasszikus szöveget, az erősen kérdéses. Talán 
ezért is van, hogy a tanulmány ingadozni látszik aközött, hogy a Hitel kivételessége 
abban áll-e inkább, hogy Széchenyi újító volt (12.) vagy abban, hogy egy régi hagyo-
mányt folytatott (18, 26.). De, mint próbáltam már jelezni, a gond nem az olvasási 
stratégiával van, hanem a klasszikus szöveg klasszikusságával: az hagyja az olvasót 
mindig kielégítetlenül, bármilyen olvasatot is ajánlanak neki.

Szegedy-Maszák Mihály tanulmánya (amelyhez kapcsolódik Bátori Anna remek 
szövegközlése) a korabeli olvasókkal, pontosabban egy vitával foglalkozik, amely 
Mocsáry Antal és a Szegedy-Maszák tanulmányának középpontjában álló névtelen 
szerző között zajlik, s amelyben az anonim szerző Széchenyi lelkes híveként és a Hi-
telről kritikát író Dessewff y József éles kritikusaként lép fel. Mint jeleztem, ez is iz-
galmas és teljességgel legitim hozzáállás egy klasszikushoz, hiszen minden okunk 
megvan azt gondolni, hogy a klasszikus szöveg nem önmagában klasszikus, hanem 
azáltal lesz az, hogy elolvassák. S mivel, ahogy azt Szegedy-Maszák jelzi is tanulmá-
nya elején (29.), a Hitel korabeli recepciója igen kiterjedt volt és ráadásul elég alaposan 
dokumentáltnak is tekinthető, ezért abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy 
el tudjuk olvasni, hogyan olvasták ezt a művet a kortársak. A tanulmány érdekessége, 
hogy az igazi poénja tulajdonképpen implicit marad: mindabból, amit a Jólét és erény 
többi tanulmányából tudunk Széchenyiről, a Hitelről, a róla szóló Taglalatról, annak 
alapján óhatatlanul is az az érzésünk támad, hogy a kortárs olvasók számára nem fel-
tétlenül ott húzódtak a frontvonalak, ahol azt mi hajlamosak vagyunk látni. A Hitel 
híve lehetett olyasvalaki, aki egyszerre használta – a régi, de szép kifejezéssel élve – 
a protestánsok gravaminális retorikáját (30.) s volt a francia forradalom és a felvilágo-
sodás radikális programjának híve (32.), és vádolta Dessewff y szövegét olyasfajta ma-
radisággal (31.), amely annak egészen biztosan nem volt sajátja. Szelektív és pártos 
olvasatok voltak ezek mindkét szöveg esetében, ami azt az érzést is keltheti bennünk, 
hogy egy klasszikus szöveg megfejthetetlenségének egyik oka az, hogy a minuciózus 
szövegolvasatok bizonyos fokig elkerülhetetlenül elvétik a céljukat: egyszerűen alapo-
sabbak és jobbak, mint azok az olvasatok, amelyek a klasszikus szöveget eredetileg 
kiemelték a többi szöveg közül.

Takáts József lenyűgözően érdekes tanulmánya tulajdonképpen kétféle stratégiá val 
próbálkozik, hogy közelebb jusson a titok megfejtéséhez. Egyrészt azokat a metaforá-
kat elemzi nagy invencióval és meggyőző erővel, amelyek a szöveg gondolatmenetét 
strukturálják és keretet adnak annak a világnak, amelyet a Hitel elénk tár; másrészt 
azoknak a nyelvi kereteknek a helyét vizsgálja a szövegben, amelyek szerinte a legna-
gyobb befolyást gyakorolják a Hitel gondolatmenetére. Az egyik inkább szövegközeli 
olvasatot, a második inkább kontextualizálási kísérletet jelentene, de a helyzet ennél 
kicsit bonyolultabb: a fel-le és az előre-hátra képi sémák (41.) a csinosodás nyelvével 
állnak összefüggésben, míg a kontextualizáló olvasat közben Takáts – szokása szerint 
– azt is megmutatja, hogy miként adaptálódnak a csinosodás és a republikanizmus 
nyelvei a szerző igényeihez a szövegben, s ezáltal voltaképpen nagyon is szövegközeli 
értelmezést ad. Éppen emiatt a minuciózusság miatt szédülhet el végül az olvasó, és 
érezheti, nem teljesen világos, hogy akkor tulajdonképpen mi is van a csinosodással 
korrigált republikanizmussal, amely maga is modifi kálva van nacionalizmussal 
(57.). De el kell ismerni: mindez összhangban van Takáts kiinduló állításával, hogy 
a Hitel fegyelmezetlen, bőbeszédű, zavaros írás. S éppen ezért tartom a magam ré-
széről ezt a tanulmányt a kötet talán legerősebb darabjának (merőben szubjektív és 
politikai eszmetörténeti irányban elfogult ítéletem szerint Hites Sándor és Horkay 
Hörcher Ferenc írásai versengenek még eséllyel ezért a címért egy egyébként is gon-
dolatgazdag és izgalmas kötetben). Bár mondanivalójának nem ez a hangsúlyos része, 
mégis, a tanulmány félreérthetetlenül azt sugallja, hogy a Hitel nem egy ellenállhatat-
lanul erőteljes gondolatmenet meggyőzőerejének, hanem éppen ellenkezőleg, megfo-
galmazásai többértelműségének és nyelvi gazdagságának köszönhette népszerűségét. 
Ezt erősítik Takátsnak azok a fejtegetései is, ahol a szövegben megjelenő ellenség-
konstruálásról, bipoláris politikai térről emlékezik meg: olyan retorikai elemek fon-
tosságát hangsúlyozza itt Takáts, amelyekről a kötet más tanulmányai hajlamosak 
megfeledkezni. Milyen más ez a Hitel, mint az, amelyről Szegedy-Maszák azt írja, 
hogy párbeszédet kezd az olvasóval és kritikai felülvizsgálatra buzdítja őt (33.), vagy 
amelyről Rákai Orsolya úgy ír, hogy az „logikai, racionális úton igyekszik igazáról 
meggyőzni olvasóját” (66.)! Paradox módon mégis éppen ezzel, a szöveg iránti re-
verencia hiányával kínálja a legígéretesebb választ arra a kérdésre, hogy mitől válhat 
a klasszikus klasszikussá.

Rákai Orsolya írása rendkívül érdekes kísérlet arra, hogy a Hitel újszerűségét és 
az általa kiváltott hatást a társadalmi kommunikáció terén megnyilvánuló moder-
nitással hozza összefüggésbe (64.). Olvasási stratégiája Takáts, Horkay Hörcher és 
Hites szövegeihez hasonlóan a megfelelő kontextus megtalálására irányul, annak ér-
dekében, hogy ezáltal legyen megérthető a klasszikus mű kivételessége, az a vonása, 
amely kiemeli a többi korabeli szöveg tömegéből. Előbb kimutatja, hogy a Széchenyi 
működésének hagyományos, politikai (és gazdasági) kategóriákban való értelmezése 
mennyire nehezen képes megragadni annak szerteágazó voltát és túlnyomóan nem 
politikai karakterét. Jó érzékkel nyúl Schlett Istvánnak a maga nemében lebilincselő, 
de kétségkívül rendkívül problematikus elemzéséhez a Hitelről és a Hitel-vitáról, és 
joggal jelzi, hogy mennyire nem alkalmasak a liberalizmus–konzervativizmus eszme-
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történeti címkéi a vitapozíciók megragadására. Ezután fordul a modernitás problémá-
jához és részben Charles Taylor koncepciójára támaszkodva elemzi a Hitelnek azo-
kat a modern vonásait, amelyek élesen elütöttek a korabeli diskurzustól és amelyek 
botrányosnak hatottak. Ilyen például individualizmusa, a nyilvánosságra apellálása, 
a racionális diszkusszió melletti elkötelezettsége stb. Mindössze három dolog miatt 
nem könnyű teljesen azonosulni a tanulmány álláspontjával: egyfelől a Hitelnek Takáts 
által jelzett (és egyébként annak idején Szekfű Gyula által már részletesen, a politikai 
romantika címszava alatt tárgyalt)2 zavarossága, bőbeszédűsége (amit én hajlamos 
lennék részben retorikusságként érteni), ami ellentmond a szövegben kétségkívül 
meglévő, racionális diszkusszióra való felszólításoknak; másfelől pedig Széchenyi 
hisztérikus reakciója a Vaderna Gábor tanulmányai óta világosan láthatóan empatikus-
nak és konstruktívnak szánt Taglalatra,3 és a racionális, építő jellegű vita elutasítása 
a Hitel szerzője részéről, amivel ismét csak ellentmondott a Hitelben tett egynémely 
kijelentéseinek; s végül harmadszor, a korabeli olvasóknak a Szegedy-Maszák-tanul-
mányból is ismerős értelmezése a vitáról, amelynek alapjait a Hitel a Takáts-tanul-
mányban szépen bemutatott ellenségkonstruáló eljárásaival rakta le. Innen nézve 
Rákai tanulmánya természetesen semmiképpen sem tűnik megalapozatlannak, in-
kább csak arról van szó, hogy az általa adott olvasat kiegyenesíti az eredeti szöveg 
girbegurbaságait. Ha szabad ezt mondani: ha valami kifogásunk lehet a tanulmánnyal 
kapcsolatban, az az, hogy túlságosan elegánsan oldja meg a klasszikus valójában meg-
oldhatatlan problémáját.

Dobszay Tamás írása arról szól, hogy félreértés a hitel fogalmát közgazdasági ér-
telemben venni és arra is rámutat, hogy a szöveg politikai programmal sem rendelke-
zik, hiszen annak lényege egyfajta morális önvizsgálatra való felszólítás, nem pedig 
politikai cselekvés (77–79.). (Ezen a ponton szintén hiányoltam egy kissé Szekfű Gyu-
la nevét, akinek Széchenyi-értelmezése mégiscsak ennek az értelmezési iránynak az 
egyik korai és erőteljes megfogalmazása.) A tanulmány meggyőzően rekonstruálja 
ebből a kiinduló feltevésből Széchenyi szövegének programját, s mutatja be, hogy mi-
ként illeszkedik ehhez a programhoz a többi tanulmányban is sokat emlegetett igény 
Széchenyi részéről a nyilvános viták előmozdítására. Dobszay írásának voltaképpen 
ugyanaz a problémája, mint Rákaiénak: a Hitelről adott képe túlságosan szép és kohe-
rens ahhoz, hogy megnyugtatóan megoldja a szövegértelmezés évszázados problé-
máit. Erre egyébként maga Dobszay is felfi gyel, amikor jelzi, hogy Széchenyi tényle-
ges viselkedése Dessewff y kritikájának megjelenésekor éles ellentétben állt azzal, amit 
a Hitelben a kritikáról mondott (93.). Talán lehetne erre az ellentmondásra valamiféle 
választ adni, de az is lehet, hogy valójában nincs és nem is lehetséges rá megnyugtató 
válasz, de ennek ellenére is igaz, hogy amíg az ellentmondás létezik, addig az ilyen 
olvasatoknak mindig meglesznek a maguk korlátai.

Hites Sándor tanulmánya az angolszász eszmetörténészek eleganciájával, a hitel-
probléma angol nyelvű szakirodalmának és a magyar szakirodalomnak a mesteri 
2 Szekf Gyula, Három nemzedék. Egy hanyatló kor története, Élet, Budapest, 1920. 
3 Vaderna Gábor, Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewff y József életművében, 

Ráció, Budapest, 2013, 253–294.

kézzel való egybefűzésével rekonstruálja Széchenyi gondolatmenetének eszmetörté-
neti hátterét. Hites szerint Széchenyi egyfelől erősen kötődik a 18. század politikai 
gazdaságtanának tágabb, moralizáló hitelfogalmához, és az ahhoz kapcsolódó dis-
kurzusból érthető meg leginkább, ugyanakkor számos ponton már egy szűkebb érte-
lemben vett, professzionalizált közgazdaságtan lebeg a szeme előtt (104.). Egy iro-
dalomtörténész kajánságával mutatja be a fi kció valóságteremtő erejébe vetett hitet 
(123.) egy olyan szövegben, amely a valóságról kíván szólni, és megmutatja azt is, 
hogy a fi kció iránti vonzalom korántsem kivételes ebben az eszmetörténeti kontex-
tusban. S ezek után még azt is megteszi, hogy ugyanebben a kontextusban értelmezi 
Széchenyi és Dessewff y vitáját is, megmutatva, hogy valójában mindkét fél megle-
hetősen értően (mármint ebben a kontextusban) nyúl a hitel problémájához. Egyik 
személyes kedvencem a kötetben ez a sűrű és érdekes írás, amelynek ugyanakkor 
megvannak a maga korlátai is, amennyiben a klasszikusság problémája felől közelí-
tünk hozzá. Mivel a szövegben Dessewff y beszéli Széchenyi nyelvét és érti annak tét-
jeit, mi több, bizonyos kérdéseket a jelek szerint jobban is ért Széchenyinél (124.), 
valójában Hites írása akaratlanul is aláássa annak a tézisének az értékét, hogy Szé-
chenyi művének jelentőségét az adná, hogy először beszélte hatékonyan a gazdaságtan 
nyelvét magyarul. Ezen persze nem is kell csodálkozunk, hiszen amint azt Bátori 
Anna kötetbeli szövegközlése is mutatja, a korabeli recepció sokkalta összetettebb 
volt annál, mintsem hogy a gazdaságtani nyelvezet megfogalmazódásának jelentőségét 
túlságosan fel kellene értékelnünk. Lehet, hogy mai szemmel ez a szöveg egyik leg-
érdekesebb vonása, de klasszikussá válásának aligha ez a kulcsa.

Halmos Károly írása erkölcs és gazdaság összefüggéseit vizsgálja Széchenyi Hitelé-
ben, és közben fi gyelemreméltó összevetést tesz Adam Smith és Széchenyi gondolat-
menetei között, feltárva azok különbségeit (ennek magyarázóértéke világos: Smithre 
gyakran hivatkozik Széchenyi, így véleménykülönbségük mögött vagy Smith félre-
értése, vagy az eltérő koncepció állhat Halmos szerint), majd egy másik összevetés-
ben Széchenyi szabályozáspárti, majdhogynem etatista álláspontját E. P. Th ompson 
„moral economy” fogalmával állítja kontrasztba. Halmos elemzésének érdekességét 
az adja, hogy Széchenyi szövegét a szó hagyományos értelmében véve kezeli klasszi-
kusként: egymástól térben és időben távoli koncepciókkal való összevetésben vizs-
gálja a szerző mondanivalóját, bár következtetése nem ahistorikus, hiszen az össze-
vetések Széchenyi saját koráról árulnak el szerinte fontos dolgokat. Ez a stratégia 
feltűnően különbözik a kötet legtöbb tanulmányának sokkal történetibb megközelí-
tésétől, s leginkább Szegedy-Maszák Mihály írásával mutat rokonságot, s nagyjából 
ugyanazok a korlátai is.

Somorjai Szabolcs a maga nemében a kötet legszórakoztatóbb tanulmányát írta meg. 
A Hitel genezisének egyik legfontosabb problémáját helyezte elemzése középpont-
jába. Az, hogy vajon mi állhatott annak hátterében, hogy Széchenyiben az a meg-
győződés alakult ki: a hitel a korabeli magyar valóság központi problémája. Ehhez 
azt a hagyományos választ veszi górcső alá, amely szerint Széchenyi egyik hitelkérel-
mének elutasítása volt az a személyes élmény, ami a gróf fi gyelmét az elavult magyar 
viszonyok irányába terelte. A tanulmány gondosan feltárja Pest vármegye példáján 
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a korabeli magyar hitelezési gyakorlatot, s sorra véve a szakirodalom hagyományos 
értelmezéseit az ügyről, felveti annak lehetőségét is, hogy az Anstein und Eskeles 
nevű bécsi bank egy korabeli hitelválság miatt átmenetileg valóban nem tudott hite-
lezni a korábbi feltételekkel, hogy tehát a probléma adott pillanatban nem is a ma-
gyar viszonyokkal volt. S bár a szerző nem mer határozottan állást foglalni az általa 
felvetett megoldás mellett (163–164.), egy nagyon fontos lehetőséget nyit meg a Hitel 
értelmezésében: hogy tudniillik a Hitel programja és a korabeli magyar valóság között 
koránt sincs olyan szoros összefüggés, mint ahogy azt feltételezhetnénk. Somorjai 
maga ugyanakkor némiképp másként fogalmazza meg a szerinte adódó tanulságot: 
„Széchenyi beleütközött a hagyományos és a modern hitelrendszer között feszülő 
ellentmondásba, és ezt az ellentmondást csak úgy tudta feloldani, ha könyvben vá-
zolja fel a problémát”. (164.) Eszerint, ha jól értem, a Hitel genezise nem annyira egy 
valóságos problémára (ti. hogy a magyar viszonyok miatt nem lenne hitel) adott válasz-
ként, hanem egy mintegy mellékesen (a más okból meghiúsult hitelkérelem közben) 
felfedezett valóságos probléma (ti. a magyar viszonyok elavultsága) jelentette kihí-
vással való megküzdésként értelmezendő. Nem vitás, hogy ez egy izgalmas válasz. 
Más kérdés, hogy némiképp kiábrándító is, hiszen egyfelől részleges félreértésre vezeti 
vissza a Hitel születését, másrészt arra sem ad kielégítő választ, mert nem adhat, hogy 
ebből a részleges félreértésből hogyan születhetett egy ennyire fontos mű.

A Jólét és erény összességében rendkívül fi gyelemreméltó, tudományos munka 
létére végig szórakoztató és egyben rendkívül tanulságos olvasmány is. Habár a klasz-
szikus mű rejtvényét egyik szöveg sem képes megnyugtatóan megfejteni, Mona Lisa 
mosolya szükségképpen titokzatos marad, de mindez nem jelenti, hogy a könyv végé-
re érve ne lennénk sokkal okosabbak a Hitelt illetően, mint voltunk előtte. Ha valaki 
e kis kötet mellé teszi – a Jólét és erényben diszkréten, de visszatérően hivatkozott 
Vaderna-tanulmányt a Hitel-vitáról, akkor maradéktalanul képben lesz a téma state 
of the artjáról. S mivel a könyv nem csak hasznos, de érdekes is, az olvasó joggal érez-
heti úgy, e kis kötetet letéve és a sorozat további darabjait várva, hogy „Száz vasútat, 
ezeret! Csináljatok, csináljatok!”

(reciti, Budapest, 2014.)
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Takáts József: A megfelelő ötvözet. 
Politikai eszmetörténeti tanulmányok

Az elmúlt évek során számos eszmetörténeti megközelítést is alkalmazó irodalom-
történeti mű szolgált jelentős és kifejezetten újszerű eredménnyel. E művek pozitív 
recepciójának biztos jele, hogy az eszmetörténeti módszerekben rejlő innovációs 
esélyt immár a társdiszciplínák művelői is elkezdték kihasználni. Az eszmetörténet 
által inspirált irodalomtörténészek eközben távolról sem szerveződtek különálló is-
kolába, sőt eleve eltérő módokon applikálják tárgyukra az eszmetörténet-írás egy-
mással is versengő módszereit. Bene Sándor, Debreczeni Attila, Szentpéteri Márton 
művei,1 a Ligatura irodalomtörténeti könyvsorozat több kötete,2 a Helikon Új eszme-
történet száma,3 valamint egy sor további kiadvány mégis egyértelműen jelzik, hogy 
az irodalomtudományon belül is kialakult egy újfajta látásmód, mely az irodalmi és 
a politikai viszonyrendszerét kifi nomult eszközökkel vizsgálja, ezáltal pedig az eszté-
tika- és fi lozófi atörténet vagy a politikai gondolkodástörténet művelőihez is érdemi 
kapcsolatot képes kialakítani. 

Takáts József kétségkívül egyike volt azon úttörő kutatóknak, akik az irodalom-
történet és elsősorban a cambridge-i eszmetörténet-írás közti párbeszéd lehetőségét 
keresték. Takátsot saját bevallása szerint a történelmi dilemmák és speciális szellemi 
viszonyok iránti kivételes érdeklődése késztette a politikai eszmetörténet fokozot-
tabb művelésére, mely foglalatosságának alighanem legfontosabb korábbi eredménye 
a Modern magyar politikai eszmetörténet címen még 2007-ben kiadott – bevallottan 
némileg vázlatos – áttekintése volt.4 A 2014-ben napvilágot látott A megfelelő ötvözet 
című tanulmánykötetben, mely a szerző csaknem két évtized során írott, bár jelentős 
többségükben az elmúlt néhány évben megjelent tanulmányai közül válogat, immár 
magától értetődő módon kerülnek egymás mellé politikai és irodalmi vagy irodalom-
kritikai tárgyú szövegek, egyértelműen jelezve e vizsgálódási területek közti kapcso-
lódási pontokat.
1 Lásd például Bene Sándor, Th eatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény, irodalom a kora újkorban, 

Kossuth Egyetemi, Debrecen, 1999.; Debreczeni Attila, Tudós hazafi ak és érzékeny emberek. Integráció 
és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában, Universitas, Budapest, 2009.; Szentpéteri 
Márton, Egyetemes tudomány Erdélyben. Johann Heinrich Alsted és a herborni hagyomány, Universitas, 
Budapest, 2008.

2 Elsősorban: Keszeg Anna, Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok, Ráció, Budapest, 2011.; Vaderna 
Gábor, Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewff y József életművében, Ráció, 
Budapest, 2013.; Scheibner Tamás, A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista 
kritika és intézményei, 1945–1953, Ráció, Budapest, 2014. 

3 Új eszmetörténet, szerk. Szentpéteri Márton – Zászkaliczky Márton, Helikon 2009/1–2.
4 Takáts József, Modern magyar politikai eszmetörténet, Osiris, Budapest, 2007.


