
II. József uralkodása angol szem m el

Tim Blanning a Profiles in Power (A hatalom személyiségei) c. sorozatban 
megjelent könyvében nem kisebb dologra vállalkozott, mint a talán legtöbbet 
vitatott Habsburg uralkodó, II. József bemutatására.1 Meglepőnek tűnik e téma- 
választás a cambridge-i Sidney Sussex College középkorú professzorától, hiszen 
éppen ismert és elismert professzortársa, Derek Beales (ugyanabból a kollégium
ból) adta ki az említett uralkodó részletes életrajzának 1780-ig terjedő első 
kötetét,2 és a szakma türelmetlenül várja a rég megígért második kötet megjelené
sét is.

Meglepetésünk azonban rögtön szertefoszlik, ha kezünkbe vesszük a Longman 
kiadó sorozatának igényes kiállítású könyvecskéjét. Az írás nem tör Derek Beales 
igen részletes művének babéijaira, inkább esszészérűen — főleg angol és német 
nyelvű feldolgozásokat és kiadott forrásokat felhasználva — alakítja ki saját képét 
II. Józsefről. E határozott ecsetvonásokkal megfestett kép nem különösen árnyalt, 
az írás inkább ismeretteijesztő jellegű.

Blanning nevéhez több könyv is fűződik, főműve Mainz és ezen keresztül a 18. 
századi Német-Római Birodalom történetét mutatja be. II. József című könyve 
tehát kitérőt jelent eddigi tudományos munkásságában; ám a szerző tulajdonkép- 
pen '‘elsőszülöttjéhez” tér vissza. Blanning első nyorhtatásban megjelent munkája 
ugyanis, a szerző cambridge-i egyetemi előadássorozatán alapuló Joseph II  and 
enlightened despotism [Il.József és a felvilágosult despotizmus] 1970-benjelentmeg. 
A korai mű azt fejtegeti, mennyire kapcsolódott II. József reformprogramja a 
felvilágosodás eszméihez. Blanning egyébként nem használta fel korábbi művé
nek szövegét, abból csupán egyetlen kihegyezett mondatot emelt át a szövegében 
új, bár szemléletileg hasonló könyvbe.3 Üj írásában az író célja azon korlátok 
felderítése és elemzése, amelyek Il.József mozgásterét megszabták, annak kivizs
gálása, hogy az uralkodó ezek leküzdésére milyen kísérleteket tett, végül a 
sikertelenség okainak vizsgálata.

Már a tartalomjegyzékre pillantva felmérhetjük, hogy a vizsgált korszak mennyi
re nagyívű: III. (VI.) Károly uralkodásának végétől szinte napjainkig tekint ki. A 
tág korszakhatárokat figyelembe véve viszont ámulatba ejtő az a részletesség, 
amellyel a szerző megismerteti a történések egymásra épülő rétegeit. A könyv 
próbálja az időrendet követni, de egyes átfedések, visszautalások elkerülhetetle-
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nek. A fejezetek végén találhatjuk az idézett írások, illetve források jegyzékét. A 
könyv a tájékozódást elősegítő kronológiai összefoglalással, a további olvasmányo
kat ajánló impozáns irodalomlistával, illetve térképpel zárul. A mű ísmertteijesztő 
jellegére utal az, hogy az ajánlott irodalomjegyzék csupán angol nyelvű feldolgo
zásokat hoz.

Blanning minden II. Józseffel kapcsolatban felmerült kérdésben állást foglal, de 
nem járul hozzá semmilyen saját eredménnyel a II. Józsefről kialakult képhez. A 
könyv erénye azonban az, hogy a szerző látható élvezettel, szavait gondosan 
megválogatva vetette papírra véleményét, így szinte irodalmi élményt nyújt. Ez 
nem szokatlan az angolszász történed irodalomban, de hazai szakmai írásaink 
között lámpással kell keresni a hasonlót.

Blanning hat fejezetre osztotta fel a korszak eseményeinek tár gyalását. Az első 
fejezet {Joseph II and the Habsburg Inhentance [II. József és a Habsburg örökség]) a 
Habsburg Birodalom pozitív (fejlődő ipar és mezőgazdaság, ásványkincsek, nagy 
népesség, természetes védelem, befolyás a Német-Római Birodalomban) és 
negatív (etnikai sokszínűség, nagy távolságok, tengeri kikötők és hajózható folyók 
hiánya) adottságait veszi számba. Érdemes felfigyelni arra, hogy a Nérnet-Római 
Birodalomhoz való kötődést egyértelműen mint előnyt kezeli, sőt a Birodalom 
felbomlását máig kiható tragédiának tartja. A fejezetet egy a modern és a 
hagyományos társadalmak jellemzőit felsoroló kis táblázat zárja, amely a Habs
burg birodalmat egyértelműen a hagyományos kategóriába sorolja. Egyes európai 
államok (Nagy-Britannia, Poroszország) már ekkor sok vonatkozásban magukon 
viselték a modern állam jellemzőit.

A második fejezet már személyes (Joseph II, Maria Theresa and Josephism [II. 
József, Mária Terézia és ajozefinizmus]), II. József és Mária Terézia harmonikus
nak egyáltalán nem nevezhető kapcsolatát elemzi. A hangsúly mindig az esemé
nyek leírásán van, de fokozatosan kibontakozik a szereplők egyénisége is. Blan
ning érdeklődése főleg arra irányul, hogy a Habsburg Birodalom milyen helyzetet 
foglalt el az átalakulóban lévő európai hatalmi rendszerben, milyen lehetőségek 
kínálkoztak, és ezzel hogyan tudtak élni a kor uralkodói. A 18. század második 
felének kulcsszava (így Blanning) az “állam”, amely, szemben a birodalommal, 
egységes nyelvvel, bürokráciával és hadsereggel rendelkezik. Az állammá fejlődés 
korabeli bajnoka, Poroszország növekvő katonai ereje jelentette a cselekvésre 
késztető fenyegetést a Habsburgok számára. Erre Mária Terézia válasza egy olyan 
program kidolgozása és kezdeti bevezetése volt, amely hosszú távon a birodalom 
állammá való átformálását szolgálta. A cél a lehető legnagyobb teljesítőképesség 
elérése a Habsburg Birodalom előnyös hatalmi helyzetének megőrzésére, így a 
külpolitika vitathatatlanul elsőbbséget élvezett minden más kérdés előtt. Mária 
Terézia természeténél fogva az óvatos átalakítás híve volt. Reformjai majdnem 
teljesen érintetlenül hagyták a két legkeményebbnek ígérkező, erős önkormány
zati hagyományokkal rendelkező területet, Magyarországot és az 1714 óta a 
birodalomhoz tartozó osztrák Németalföldet. (Ez utóbbit Blanning tudatosan 
egyszerűsítve csak Belgiumnak nevezi.)
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Ezt követi a II. József uralkodásának szentelt fejezet Joseph II and the Enlighteved 
State [II. József és a felvilágosult állam]). II. József csak felgyorsította a már 
megindult folyamatot. A választás megtörtént, a fejlődés iránya ekkor már adott. 
Szerencse — Blanning szerint ritka szerencsétlenség — azonban az, hogy II.József 
lelkesen magáévá tette az egységes állammá válás programját, valósággal megszál
lottjává vált. Ebbe a nagyobb keretbe illeszkedik a jobbágyrendelet, a türelmi 
rendelet és a cenzúra (részleges) eltörlése. De ennek a programnak részét képezi 
az oly sok ellentétet kiváltott adóreform, a német nyelv kötelezővé tétele és a 
rendkívül szigorú kényszermunkabüntetések is. II. József programja elméletben 
logikus, és igen előremutatónak tekinthető, de az akkori realitástó] igen távol állt. 
Az uralkodó nemcsak hogy a kör négyszögesítésével felérő feladatot tűzött ki 
céljául, de ezt a leggyorsabb és legagresszívebb módon akarta végrehajtani. A 
program sikertelenségét Blanning sokban II. József jellemének tulajdonítja. A 
császárt egyértelműen lelkileg sérültnek tartja, aki szinte képtelen volt normális 
emberi kapcsolatra, és magánéletévé próbálta tenni az egész birodalom ügyét. 
Mindenbe beleszólt, a legapróbb részletekig szabályozta az egyén életét. Reformp
rogramja természetesen rendi ellenállásba ütközött.

A negyedik fejezet [Joseph II and the Privileged Orders [II. József és a 
kiváltságos rendek]) egy magyar olvasó számára meglepő tömörséggel foglalkozik 
a kiváltságos rendekkel szemben való fellépéssel. Elsőként az egyház jogainak 
megnyirbálásáról, a haszontalannak nyilvánított szerzetesrendek feloszlatásáról, 
egyszóval a “nemzeti egyház” kialakítására tett kísérletről szól, amelynek ugyan sok 
ellenzője, de számos támogatója is akadt még az egyházon belül is. Sőt Blanning 
azt a sokszor vitatott véleményt is magáévá teszi, hogy az újítás szándéka a 
Habsburg Birodalomban is az egyházon belül érvényesült először. A nemességgel 
szemben érvényesíteni próbált reformok azok, amelyek forrongásba hozták a 
birodalmat, de erre Blanning, a tény megállapításán kívül, nem sok szót veszteget.

Az ötödik fejezet szolgál a külpolitikai viszonyok megvilágítására (Joseph II. and 
the Greai Powers [II. József és a nagyhatalmak]). Ebben a fejezetben különös 
hangsúlyt kap a II. József militarizmusáról kialakult kép, a katonacsászár képe, 
akinek személyéhez — valljuk be, eltúlzottan — a kíméletlen agressziót kapcsolták 
a kor politikai erői. II. József rossz hírét Lengyelország első felosztása alapozta 
meg, amelyet igazából Kaunitz szorgalmazott. Blanning szerint a császár külpoli
tikája egy teljesen hibás helyzetértékelésre épült: Nagy-Britannia erejét alulérté
kelte, viszont a francia monarchia és Oroszország súlyát túlbecsülte.

A Joseph II and the erisis of the Habsburg Monarchy [II. József és a Habsburg 
Birodalom válsága] című fejezetben a szerző bemutatja II. József uralkodásának 
utolsó évét: a birodalmat belülről megrázó reformprogram hatását, illetve a külső 
katonai fenyegetettséget. Ekkor szól Blanning a kialakult felvilágosult kultúráról, 
amelyet az értelmiség hívott életre, egy értelmiség, amely társadalmi összetételét 
tekintve igen heterogén volt. A jozefinista rendszert fenyegető radikalizálődást 
Blanning teljesen eltúlzottnak érzi. Nem a tanult vezetőiéteg fenyegette II. József 
államát, hanem a kiváltságaihoz foggal-körömmel ragaszkodó konzervatív erők. A 
Birodalom puszta létét fenyegető válságban — amelynek kialakulásában II. József
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egyértelműen hibás—a már halálosan beteg uralkodó végre “felnőtt a feladathoz”: 
sorra vonta vissza felháborodást kiváltott rendeleteitf és a török elleni háborút is 
sikerre vitte.

A szerző azonban II. József balsikereit és végül kudarcát nem csupán a császár 
személyes politikai baklövéseinek tulajdonítja, Blanning szerint már az örökölt 
politikai program végzetesen hibás volt, hiszen a Habsburg Birodalom akkori 
formájában nem volt alkalmas egy modern értelemben vett állam szerepét 
betölteni. Blanning ítélete sommás: a sokszínűséget kellett volna hangsúlyozni, és 
ebből erényt kovácsolni. Számára vonzóbb egy több nemzetiségű monarchia, 
amelyet a közös uralkodón kívül a másság kölcsönös tisztelete tart össze, hiszen a
XIX. és a XX. század bebizonyította, hogy az egységes állam (legtöbb esetben 
nemzetállam) kísérlete elvetélt. Ez a kategorikus kijelentés inkább egy ezredév végi 
értelmiségi visszavetített véleménye, mint a korabeli helyzet ismeretéből egyértel
műen következő konklúzió. így Blanning meggondolatlanul, és még inkább 
megalapozatlanul kérdőjelez meg egy olyan reformkorszakot, amelynek számta
lan vitathatatlan eredménye volt, a nélkül, hogy valódi alternatívát mutatna.

Ha a felépítmény elhibázott is, Blanning tényismertetése logikus és pontos. 
Sajnos meg kell említenünk viszont azt is, hogy szerző ismerete az irodalomról 
nem egyenletes. A jakobinus mozgalom legjobb feldolgozásának például Denis 
Silagi Jakobiner in dér Hasburger Monarchia (Bécs-München, 1962) című könyvét 
tartja, amelynek több tételét azóta nem egyszer cáfolták. Blanning számára nem 
ismertek, vagy zömmel francia nyelvezetük miatt felhasználatlanok a mátrafüredi 
konferenciák rangos nemzetközi kötetei is. Kár azért a pontatlanságért is, hogy a 
szerző 1790-ben Budapestről beszél. Mindezek ellenére a könyv érdekes és 
érdemes olvasmány, figyelni kell rá, hiszen ezt tanítják II. Józsefről a világ egyik 
leghíresebb egyetemén.

Szakály Orsolya
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