
majd jÂ hatvan ¢vvel k¢sûbb NÀdasdy mond
a maga fordÁtÂi eljÀrÀsÀrÂl a SZENTIVçN°JI

çLOM müsorf¡zet¢ben: àN¢ha Ãgy ¢reztem ma-
gam, mint akit egy film szinkronsz´veg¢nek meg-
ÁrÀsÀra k¢rtek f´l, s ehelyett azon talÀlja magÀt,
hogy inkÀbb feliratozza a filmet: a feliratra keve-
sebb f¢r, de hosszabb ideig marad a szem¡nk elûtt,
Ãgyhogy ami azon lÀthatÂ, az legalÀbb t¢nyleg eljut
az agyunkig.Ê NÀdasdyt a tehets¢ge ¢s Ázl¢se
szerencs¢re megmenti attÂl, hogy ezen a t¢v-
Ãton k´vetkezetesen v¢gigmenjen. De abban,
hogy az û SZENTIVçN°JI çLOM-ja sokkal v¢z-
nÀbb, sÃlytalanabb, mint a Shakespeare-¢
vagy az Arany¢, bizonyÀra jelentûs r¢sze van
ennek a k¢ptelen fordÁtÂi elvnek, amely saj-
nÀlatosan gyakran ¢rv¢nyes¡l fordÁtÂi gya-
korlatÀban is.

Van azutÀn NÀdasdynak egy furcsa kor-
osztÀlyi szempontja is. àEzt a darabot nagy
szÀmban fiatalok n¢zik meg, sokuknak ez az ¢let¡k
elsû Shakespeare-¢lm¢nye: azt szeretn¢m, ha nem
tolakodna ¢lût¢rbe a sz´veg. (ýk ä rem¢lem ä ¢szre
sem fogjÀk venni, hogy sz´veg is van a darabban.)Ê
Nagyon szeretn¢m azt hinni, hogy NÀdasdy
zÀrÂjeles rem¢nye csak frivolan jÀt¢kos vagy
v¢gig nem gondolt ´tlet, esetleg irodalmÀr-
pukkasztÂ provokÀciÂ. Elv¢gre Shakespeare
nem pantomimot Árt, nem k¢preg¢nyt, ami-
ben a sz´veg csakugyan nem tolakszik az elû-
t¢rbe. ý sz´veget Árt, m¢ghozzÀ neh¢z sz´ve-
get, amit valÂban àtelepakoltÊ sok minden-
nel. Mi¢rt kellene, de hogy is lehetne azt a
hamis benyomÀst kelteni a n¢zûben, akÀr fia-
tal, akÀr ¢lemedett, hogy a shakespeare-i sz´-
veg, ´sszes neh¢zs¢g¢vel egyetemben, figyel-
men kÁv¡l hagyhatÂ? Bevallom: müv¢szi
szempontbÂl semmivel sem ¢rzem v¢dhe-
tûbbnek Shakespeare àk´nnyÁt¢s¢tÊ, mint a
k¢tes hÁrn¢vre vergûd´tt Thomas Bowdler
doktor eljÀrÀsÀt, aki 1818-ban kiadta a maga
erk´lcsileg kifogÀsolhatatlan, minden sikam-
lÂssÀgtÂl, illetlens¢gtûl megtisztÁtott àcsalÀdi
ShakespeareÊ-j¢t. Vesz¢lyes Ãtra l¢p az, aki a
k´z´ns¢get Shakespeare neh¢zs¢geitûl, a
Shakespeare befogadÀsÀhoz felt¢tlen¡l sz¡k-
s¢ges szellemi erûfeszÁt¢stûl akarja megkÁm¢l-
ni, hiszen akkor egyre t´bb engedm¢nyt t¢-
ve, egyre alacsonyabb ig¢nyeket kell majd ki-
el¢gÁtenie. HangsÃlyozom: a NÀdasdy-f¢le
SZENTIVçN°JI çLOM e folyamatnak m¢g korai
szakaszÀt k¢pviseli, de tendenciÀjÀban tagad-
hatatlanul azt k¢pviseli. °s ä egyebek k´zt

az¢rt, mert ¢rt¢kekben is bûvelkedik ä vesze-
delmes k´vetendû p¢lda lehet belûle. Nekem
r¢mÀlmaimban n¢ha feltünik egy rep¡lûg¢p;
hatalmas transzparenst hÃz maga utÀn,
amely egy majdani Shakespeare-felÃjÁtÀst
hirdet, Ágy: Shakespeare tûmondatokban!
GarantÀltan fÀradsÀg- ¢s fÀjdalommentesen!

Ruttkay KÀlmÀn

   KçLLAY B°NI,   
JOHN STUART MILL °S A
MODERN TçRSADALOM

KÀllay B¢ni: A szabadsÀgrÂl. ElûszÂ
Holnap KiadÂ, 1993. 136 oldal

KÀllay B¢ni huszonnyolc ¢ves, rendkÁv¡l
becsvÀgyÂ fiatalember volt, amikor Mill-for-
dÁtÀsa ¢s -elûszava 1867-ben megjelent. T́ bb
mint egy ¢vtizeddel k¢sûbb, diplomÀciai pÀ-
lyÀjÀnak egy fontos pillanatÀban, de m¢g ko-
rÀntsem annak csÃcsÀn, AsbÂth JÀnos Árt rÂla
egy r´vid portr¢t a VasÀrnapi öjsÀg szÀmÀra,
amelyben megemlÁtette e müv¢t is: àHiÀba
vÀgta bele magÀt Mill hideg elm¢lked¢s¢be, hiÀba
fordÁtotta a nagy angol b´lcselkedûnek ON LI-

BERTY (A SZABADSçGRñL) cÁmü ¢rtekez¢s¢t, kiad-
va azt oly elûszÂval, mely a gondolkodÀs komoly
ereje Àltal imponÀlva tartotta tÀvol a hazai olva-
sÂk´z´ns¢get.Ê (1879. oktÂber 12. 41. szÀm.)
HiÀba, mert KÀllayt alkata ä AsbÂth szerint ä
a gyakorlati politika fel¢ vonzotta, s nem a
àhidegÊ elm¢let fel¢. R´vid idûvel a Mill-for-
dÁtÀs megjelen¢se uÀn elindul a gyakorlati
politikus pÀlyÀja is, amely nagyon magasra
vezetett. 1869. Àprilis 29-¢n KÀllay azt Árta
naplÂjÀba ä megindokolva, mi¢rt szakÁt azzal
a b¢csi opera¢nekesnûvel, aki gyermek¢nek
anyja volt, de nem a feles¢ge ä, hogy olyan
hÀzassÀgot kÁvÀn k´tni, amely a hivatali am-
bÁciÂit szolgÀlja: ànem adom fel a rem¢nyt, hogy
egyszer m¢g egy n¢p felett uralkodjakÊ. S ez a re-
m¢ny talÀn be is teljes¡lt: diplomÀciai karri-
erj¢t mint a Monarchia belgrÀdi konzulja
kezdte, k¢sûbb volt (a konzervatÁv pÀrthoz
tartozva) parlamenti k¢pviselû ¢s lapvez¢r
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Budapesten, majd Ãjra diplomata, a keleti
politika, a balkÀni k¢rd¢s szak¢rtûje s v¢g¡l
hosszÃ idûn kereszt¡l k´z´s p¢nz¡gymi-
niszter ä s e tiszts¢g¢vel egy¡tt Bosznia kor-
mÀnyzÂja, akirûl politikai ellenfelei azt mon-
dogattÀk, hogy inkÀbb Ãgy viselkedik, mint-
ha Bosznia koronÀzatlan alkirÀlya volna. A
fiatalember rendkÁv¡li becsvÀgya tehÀt (ta-
lÀn) el¢rte c¢ljÀt: egy n¢p f´l´tt uralkodott.

Ezt a t´m´r pÀlyarajzot az¢rt sz¡ks¢ges
elûrebocsÀtani, mert KÀllay ma mÀr alig is-
mert alak: az elmÃlt ¢vtizedekben Árt egyet-
len rÂla szÂlÂ, magyar nyelvü eszmet´rt¢neti
tanulmÀny ä szerzûje N¢meth G. B¢la (Kriti-
ka, 1990/3.) ä ezzel az alcÁmmel jelent meg:
KçLLAY BERTALAN ELM°LETI íRçSAI. (Politika-
t´rt¢neti tanulmÀny jelent meg KÀllay B¢ni
diplomÀciai pÀlyÀjÀrÂl a k´zelmÃltban Ress
Imr¢tûl.) Ezen elm¢leti ÁrÀsok k´z¡l kettû
tarthat ma is szÀmot az ¢rdeklûd¢s¡nkre: a
Mill-elûszÂ ¢s az 1883-as akad¢miai felolva-
sÀsra k¢sz¡lt MAGYARORSZçG A KELET °S A

NYUGOT HATçRçN cÁmü kivÀlÂ t´rt¢neti
essz¢, amely Keletnek ¢s Nyugatnak egymÀs-
sal ellent¢tes szellem¢t Árja le ä ha Szücs Jenû
EurÂpa hÀrom r¢giÂjÀrÂl Árott hÁres essz¢j¢-
nek a magyar elûdeit keress¡k, az egyik leg-
fontosabbat bizonyÀra KÀllay e müv¢ben fog-
juk megtalÀlni.

A SZABADSçGRñL nagyon fontos münek
lÀtszik a magyar liberalizmus eszmet´rt¢nete
szempontjÀbÂl: hÀrom fordÁtÀsa is l¢tezik,
1867-ben, 1943-ban ¢s 1980-ban jelentek
meg ä az utÂbbi kettû olyan t´rt¢nelmi hely-
zetekben, amikor Ãj ¢letet kellett lehelni a li-
berÀlis gondolkodÀsba MagyarorszÀgon. S
bÀr 1867-ben kev¢s politikÀrÂl gondolkodÂ
ember nem mondta liberÀlisnak vagy szabad-
elvünek magÀt, A SZABADSçGRñL akkor is n¢-
mileg hasonlÂ szerepet t´lthetett be: Ãj be-
sz¢dmÂdk¢nt jelent (vagy jelenhetett volna)
meg. Be´thy LeÂ ä k¡l´nben ekkor KÀllay
barÀtja ä, miutÀn megjelent a fordÁtÀs,
hosszabb bÁrÀlatot Árt a mürûl A Honba (1867.
III. 15.), melyet Ágy kezdett: a szabadsÀg
àazon ¢rtelemben, melyben Mill fogja fel, nÀlunk
m¢g nem igen volt fejtegetve. Nem a politikai vagy-
is nemzeti szabadsÀgrÂl, a nemzetek, osztÀlyok ¢s
egy¢nek egyenjogÃsÀgÀrÂl szÂlÊ, hanem a polgÀri
szabadsÀgrÂl, vagyis a tÀrsadalom ¢s az egy¢n
hatÂk´r¢rûl. Azaz Be´thy v¢lem¢nye szerint
Mill k¢rd¢se (az egy¢ni szabadsÀg hatÀraira

vonatkozÂ k¢rd¢s) Ãj a magyar politikai dis-
kurzusban. Most ne vitassuk, hogy Ágy van-e;
fogadjuk el, hogy ez a sz¢les tÀj¢kozottsÀgÃ
fiatalember Ãjnak ¢rz¢keli a k¢rd¢st. Be´thy
n¢zet¢t J¡rgen Habermas A TçRSADALMI

NYILVçNOSSçG SZERKEZETVçLTOZçSA cÁmü
k´nyv¢ben lÀthatjuk viszont, amelyben Ha-
bermas azt Árja, hogy a v¢lem¢ny- ¢s gondo-
latszabadsÀg k¢rd¢s¢t Mill eg¢szen mÀsk¢pp
tette fel, mint korÀbban szokÀs volt. MÁg ko-
rÀbban a k´z´ss¢gnek (¢s tagjainak) az Àllami
hatalommal szembeni szabadsÀga Àllt az ¢r-
deklûd¢s k´z¢ppontjÀban, addig Milln¢l a
nonkonformista egy¢nnek a k´z´s¢ggel
szembeni szabadsÀga.

K¢rd¢s persze, vajon liberÀlisnak tekintet-
te-e egyÀltalÀn a magyar recepciÂ Millt az
1870-es ¢vek elej¢n. Azt hiszem, inkÀbb po-
zitivistÀnak, mint Gy´rgy Endre 1872-es
Mill-¢letrajzÀban (VasÀrnapi öjsÀg, 1872. 35.
szÀm), vagy radikÀlisnak, mint Arany LÀszlÂ
A F¹LDOSZTñ PçRT ANGLIçBAN cÁmü tanul-
mÀnyÀban (Budapesti Szemle, 1873). De mit is
jelentettek ezek a fogalmak akkoriban? As-
bÂth mÀr id¢zett portr¢jÀban ezt Árja: àKÀllay
B¢ninek vilÀgn¢zlete azon pozitÁv ¢s term¢-
szettudomÀnyi irÀnyzatok uralma alatt fejlûd´tt,
melyek szÀzadunk k´zep¢t jellemzik.Ê S hozzÀteszi,
hogy ezen irÀnyzatok korai formÀikban
´sszekapcsolÂdtak a politikai radikalizmus-
sal. Az emlÁtett, Gy´rgy Endr¢tûl szÀrmazÂ
Mill-¢letrajz hasonlÂan jellemzi a pozitiviz-
must: radikÀlis, metafizika- ¢s teolÂgiaelle-
nes, tudomÀnyos irÀnyzat. Az Athenaeumnak
a Mill halÀlÀra Árott, n¢v n¢lk¡li tanulmÀnya
(1873. 20. szÀm) a liberalizmussal szemben
hatÀrozta meg a radikalizmust (nyilvÀnvalÂ-
an az utÂbbival rokonszenvezve), mint olyan
ä Ãj gondolkodÀsi irÀnyt, Ãj tÀrsadalmi ren-
det elk¢pzelû ä pÀrtot, amelynek Mill volt a
megalapÁtÂja, s amelynek l¢nyege, hogy a
k´z¢rdeket tartja elsûsorban szem elûtt, s àa
tÀrsadalom elnyomottainak felszabadÁtÀsÀban s az
Àllamhatalom Àltal nekik nyÃjtott gyÀmolÁtÀsbanÊ
lÀtja elsûdleges teendûj¢t.

Millt az id¢zett kortÀrsak (kiv¢ve AsbÂ-
thot) nem liberÀlisnak lÀttÀk, s most mell¢kes
szÀmunkra, hogy ezzel mennyiben ¢rtett¢k
f¢lre. Aki bÁrÀlta ¢s aki azonosult az ÀllÀspont-
jÀval, ugyanaz¢rt tette: mert nem talÀlta
(el¢g) liberÀlisnak. Mill azt Árja A SZABAD-

SçGRñL harmadik fejezet¢ben, hogy a hala-
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dÀs elve megjelenhet k¢tf¢le formÀban is az
emberi t´rt¢nelemben, Ãgy, mint a jobbÁtÀs
szelleme, vagy Ãgy, mint a szabadsÀg szelle-
me, s ez a kettû alkalmank¢nt szembe is ke-
r¡lhet egymÀssal. Azt lehetne talÀn mondani
Mill szavaival, hogy a magyar kortÀrsak 1870
tÀjÀn (akÀr rokonszenveztek vele, mint
Gy´rgy Endre, akÀr elmarasztaltÀk, mint
Arany LÀszlÂ) Millben inkÀbb a (tÀrsada-
lom)jobbÁtÀs szellem¢nek a k¢pviselûj¢t lÀt-
tÀk, mÁg mondjuk az 1943-ban vagy 1980-
ban ¢lûk valÂszÁnüleg inkÀbb a szabadsÀg
szellem¢nek az ember¢t. KÀllay elûszavÀban
t´bbsz´r is nagyon hatÀrozottan bÁrÀlja Millt,
mert az a kellet¢n¢l jobban megszorÁtja az
egy¢ni szabadsÀgot (76ä86.), amikor p¢ldÀul
helyesli a kiskorÃnak Át¢lt, àmüveletlen barbÀr
n¢pekÊ eset¢ben a felvilÀgosult zsarnok civili-
zÀciÂ tev¢kenys¢g¢t, vagy amikor javasolja a
tÃln¢pesed¢s vesz¢lye elleni orvosszer¡l a hÀ-
zassÀg/hÀzas¢let Àllami szabÀlyozÀsÀt. àAz ily
korlÀtozÀs, ha ¢letbe l¢pne ä Árja KÀllay ä, ellen-
kezv¢n az egy¢nis¢g legszentebb kÁvÀnalmaival,
k¢ts¢gkÁv¡l alÀÀsnÀ azt, s ism¢t csak azon, a kom-
munistÀk Àltal Àlmodott eszm¢nyi Àllapotra vezetne,
melyben a t¢nyezûk nem lenn¢nek t´bb¢ emberek,
hanem puszta automatok.Ê (86.) KÀllay nem ro-
konszenvezett a milli tÀrsadalomjobbÁtÂ habi-
tussal.

KÀllay ¢s Mill elt¢rû n¢zetei m´g´tt azon-
ban nem kizÀrÂlag az a k¡l´nbs¢g rejlik,
hogy Mill mÀsk¢nt viszonyult a tÀrsada-
lomjavÁtÀs gondolatÀhoz, mint KÀllay, hanem
sokkal inkÀbb az, hogy elt¢rûen Át¢lt¢k meg
a modern tÀrsadalmat. Dolgozatomban KÀl-
lay elûszavÀnak csupÀn e k¢rd¢sre vonatkozÂ
r¢szeivel fogok foglalkozni. Mindkettûj¡k
sz´veg¢ben talÀlhatunk egy-egy ruhahason-
latot, amelyek elemz¢se r¢v¢n feltÀrulhat ez
az elt¢r¢s. N¢zz¡k elûbb a KÀllay¢t, annak el-
len¢re, hogy Mill egy mondatÀra reagÀl e ha-
sonlattal: àLegyen szabad itt a r¢gibb ¢s az Ãj tÀr-
sadalom k´z´tt fennÀllÂ k¡l´nbs¢g jellemz¢s¢re egy
hasonlattal ¢lnem. ögy k¢pzelem ¢n a r¢gi tÀrsa-
dalmat, mint egy tÀrsasÀgot, hol az emberek egy
nagy r¢sze csupÀncsak ä p¢ldÀul ä fekete ruhÀt
hord, mÀs tetemes r¢sze csupÀn k¢ket, ism¢t mÀs r¢-
sze csupÀn sÀrgÀt ¢s Ágy tovÀbb. Vannak tehÀt szÁ-
nek, csakhogy ugyanazon szÁnt igen sokan k´z´sen
viselik. [...] Az Ãjkor tÀrsadalmÀt ellenben oly gy¡-
lekezetnek tekintem, hol a legnagyobb r¢sz t´bbf¢le
szÁnü ruhÀt visel, [s bÀr] ...az eg¢sz t´meg mÀr kis
tÀvolbÂl is egyformÀnak tünik fel, de az¢rt k´ze-

lebbrûl tekintve a k¡l´nbf¢les¢gek szÀmtalanszor
gyakoribbak, mint amabban.Ê (110ä111.) KÀllay
k¢tf¢le tÀrsadalmat Ár le hasonlatÀval, r¢git ¢s
Ãjat. Mai szociolÂgiai fogalmakat hasznÀlva
azt mondhatjuk, hogy a r¢gi tÀrsadalomban
minden ember beleÀgyazÂdott a tÀrsadalom
valamely t´bb¢-kev¢sb¢ zÀrt k´z´ss¢g¢be
(rendbe, osztÀlyba), az emberek a k´z´ss¢g¡k
k¢p¢t viselt¢k, amely k´z´ss¢g megszabta tÀr-
sadalmi hely¡ket ¢s sorsukat is; a tÀrsadalom
pedig k´z´ss¢gek ´sszess¢gek¢nt l¢tezett, s
mint KÀllay Árta: csak annyi egy¢n volt, ahÀny
osztÀly (101ä102.). Az Ãj tÀrsadalom viszont
k¡l´nb´zû egy¢nis¢gek halmaza: az ember
nem k´z´ss¢g¢nek a tagjak¢nt jelenik meg,
hanem f¡ggetlen, sajÀtos egy¢nis¢gk¢nt, aki-
nek egyedi, csak rÀ jellemzû sorsa van.

A korszakban sokszor ¢s sokan Ártak arrÂl,
hogy a r¢gi tÀrsadalom eltünt, s egy Ãj l¢pett
a hely¢be: ez volt a kortÀrsak egyik alap¢l-
m¢nye. JÂkainak egy reg¢nyelûszavÀbÂl hoz-
n¢k p¢ldÀt arra, mennyire m¢lynek ¢s ¢les-
nek ¢rezt¢k ezt a vÀltÀst: A R°GI Jñ TçBLABí-

RçK cÁmü reg¢nye (1856) elûszavÀban arrÂl
Ár, hogy a tÀblabÁrÀk kora ahhoz hasonlatosan
mÃlt el, mint àegy ´z´nvÁz elûtti vilÀg, mely Ãgy
els¡llyedt, mint Solon szerencs¢s szigetei, mint a
mes¢s hyperboraeok orszÀgaÊ. Csak h¢t-nyolc ¢v-
vel azutÀn, hogy a t´rv¢nyi vÀltozÀs, amely a
tÀrsadalom t¢nyleges viszonyainak ÀtalakÁtÀ-
sÀt megkezdte, v¢gbement, mÀr à´z´nvÁz elût-
tiÊ-nek tünt a r¢gi vilÀg. Egy mÀsik kortÀrs,
Kem¢ny Zsigmond, aki 1852-ben Árott °LET

°S IRODALOM cÁmü cikksorozatÀban ¢pp a r¢-
gi ¢s Ãj tÀrsadalom vÀltÀsÀnak a k´vetkezm¢-
nyeivel igyekezett szemben¢zni, ezekrûl a
t´rv¢nyi vÀltozÀsokrÂl azt Árta, hogy alapjai-
ban ÀstÀk ki, d´nt´tt¢k porba a àt´rt¢n¢szeti jo-
gotÊ, amely ä normÀlis esetben ä àa mÃltbÂl
ezer gy´keret bocsÀtva ´leli Àt a jelentÊ ä azaz e
vÀltozÀsok elvÀgtÀk a mÃltat a jelentûl. A p¢l-
dÀul hozott korabeli sz´vegek, amelyek a r¢gi
¢s Ãj tÀrsadalom k¡l´nb´zûs¢g¢vel, a vÀltÀs
m¢lys¢g¢vel foglalkoznak, folytathatÂk. KÀl-
lay B¢ni 1867-es ruhahasonlata e hazai dis-
kurzushoz is illeszkedik. Mai fogalmainkkal
¢lve, egy tradicionÀlis ¢s egy modern vilÀg
k´zti vÀltÀsrÂl van itt szÂ, amely fogalmi pÀr
a kialakulÂ szociolÂgiÀnak a leglenyüg´zûbb
probl¢mÀjÀt Árta le. Peter L. Berger a k´vet-
kezûket Árja errûl A KAPITALISTA FORRADALOM

cÁmü k´nyv¢ben: àAz eurÂpai tÀrsadalmi gon-
dolkodÀsban k´zhely volt..., hogy az individualista
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modernizmust szembeÀllÁtsÀk a k´z¢pkori EurÂpa
felt¢telezett kommunalizmusÀval. ValÂban joggal
lehetne ÀllÁtani, hogy a modern szociolÂgia legt´bb
alakÁtÂ gondolata ebbûl a felt¢telezett ellent¢tbûl in-
dul ki, Ágy FerdinÀnd T́ nnies t¢tele a Gemein-
schaftbÂl a Gesellschaftba valÂ ÀtÀllÀsrÂl, vagy
Emile Durkheim¢ az ÏorganikusÎ szolidaritÀsbÂl a
ÏmechanikusÎ szolidaritÀsba valÂ Àtt¢r¢srûl.Ê Az
id¢zett magyar sz´vegek ä KÀllay ruhahason-
lata is ä ezt az ellent¢tet igyekeztek megra-
gadni.

RuhahasonlatÀt megelûzi a Mill¢ A SZA-

BADSçGRñL harmadik fejezet¢ben. A szÀ-
munkra fontos r¢sz a szokÀs zsarnoksÀgÀnak
¢s a haladÀs elv¢nek az ´r´k harcÀrÂl szÂl
mint az emberi t´rt¢nelem k´zponti jelens¢-
g¢rûl. Mill szerint egy n¢p haladÀsa akkor Àll
meg, ha megszünik benne az egy¢nis¢g, s
most EurÂpÀt ¢ppen ez a vesz¢ly fenyegeti.
A ruhahasonlat Ágy hangzik: àEldobtuk ûseink
vÀltozatlan ruhÀit, m¢gis mindenkinek egyformÀn
kell ´lt´znie, bÀr a divat vÀltozhat egyszer-k¢tszer
¢vente.Ê Nem a hasonlat nyelv¢t hasznÀlva
Mill mondatÀt Ãgy interpretÀlhatjuk, hogy
bÀr t´rt¢nt EurÂpÀban egy d´ntû vÀltÀs, amit
egy szociolÂgus ma a modernitÀs vÀltÀsÀnak
mondana, azaz a tradicionÀlis, vÀltozatlan
formÀkat felvÀltotta egy mÀsik ä ÀllandÂ vÀl-
tozÀsra k¢pes ä vilÀg, de a mai tÀrsadalom
m¢gis azzal fenyeget, hogy felszÀmolja az
egy¢nis¢get, mert csak egyetlen ¢letformÀt,
erk´lcsi felfogÀst: àruhÀtÊ ismer. Mill azt Árja,
hogy a mai tÀrsadalom hÀborÃt visel az egy¢-
nis¢g ellen, m¢gpedig a haladÀsra hivatkoz-
va, mondvÀn, hogy a haladÀs csodÀkra volna
k¢pes, ha àmind egyformÀvÀ vÀlnÀnkÊ. ögy v¢li,
fennÀll annak a vesz¢lye, hogy EurÂpa KÁna
sorsÀra jut: megszünik az egy¢nis¢g, s ezÀltal
megszünik a haladÀs legfontosabb elûfelt¢te-
le is, s az eurÂpai fejlûd¢s megÀll.

Mill àfejlûd¢s¡nket bÀr mesteri, de valÂban k¢t-
s¢gbeejtûleg s´t¢t szÁnekkel ecseteli. °n e s´t¢t k¢pet
nem tarthatom eg¢szen term¢szethünekÊ ä Árja
elûszavÀban az angol gondolkodÂ vÁziÂjÀrÂl
KÀllay, s fejteget¢s¢bûl az der¡l ki, nemhogy
nem eg¢szen, de egyÀltalÀn nem fogadta el
Mill jÂslatÀt. °rvel¢s¢nek v¢g¢n Àll a mÀr id¢-
zett, ´sszefoglalÂ jellegü ruhahasonlata, majd
azt k´vetûen k´vetkeztet¢se: àerûteljes l¢ptekkel
haladunk... az egy¢ni szabadsÀg eszm¢nyi Àllapo-
tÀnak, ha mindjÀrt nem is valÂsÁtÀsa, de megk´ze-
lÁt¢se fel¢Ê.

Elt¢rû vÁziÂk m´g´tt a r¢gi ¢s a modern

tÀrsadalom term¢szet¢nek teljesen ellent¢tes
megÁt¢l¢se Àll. Mill tocqueville-i ihlet¢sü ¢r-
vel¢se szerint az Ãj tÀrsadalmat legfûk¢ppen
a k´r¡lm¢nyek hasonlÂbbÀ vÀlÀsa jellemzi.
àR¢gebben a k¡l´nb´zû rangÃ, k¡l´nb´zû vid¢ke-
ken ¢lû, mÀs mesters¢get ¢s hivatÀst üzû emberek
mÀs vilÀgokban ¢ltek, manapsÀg l¢nyeg¢ben azonos
a vilÀgukÊ ä Árja Mill. A mai tÀrsadalom tagjai
azonos dolgokat olvasnak, azonosak a vÀgya-
ik ¢s a f¢lelmeik, azonosak a jogaik ¢s a sza-
badsÀgaik, s ennek eredm¢nyek¢ppen az
emberek egymÀshoz hasonulnak. Ezt segÁti
elû a politikai demokratizÀlÂdÀs, az oktatÀs
kiterjeszt¢se, a k´zleked¢s t´k¢letesed¢se s
az, amit mai fogalommal anyagi fejlûd¢snek
nevezhet¡nk. A tÀrsadalomban ànap mint
napÊ cs´kken a helyzetek sokf¢les¢ge, ami
pedig elûfelt¢tele annak, hogy k¡l´nb´zû
egy¢nis¢gek l¢tezhessenek. R´viden Ágy fog-
lalhatÂ ´ssze Mill k¢pe a modern tÀrsada-
lomrÂl. Ennek a modernitÀskritikÀnak a szel-
lemi izgalmassÀgÀt ma is biztosÁtja azon ere-
deti vonÀsa, hogy a modernitÀsbÁrÀlatok
t´bbs¢g¢vel ellent¢tben ä Ralf Dahrendorf
fogalompÀrjÀt, ligatÃrÀt ¢s opciÂt hasznÀlva
ä nem azt ÀllÁtja, hogy az a vesz¢lyes a mo-
dern tÀrsadalomban, hogy felszÀmolja a liga-
tÃrÀkat, a tÀrsadalmi k´tel¢keket az opciÂk,
az egy¢ni vÀlasztÀsi lehetûs¢gek kedv¢¢rt, s
ezzel ugyan szabaddÀ, de v¢dtelenn¢, magÀ-
nyossÀ is teszi az egy¢nt, ¢pp ellenkezûleg,
azt mondja, hogy bÀr felszÀmolta a ligatÃrÀ-
kat, de egyben (sût: ezzel) beszükÁti az opci-
Âkat is: a tÀrsadalmi k´r¡lm¢nyek hasonlÂvÀ
vÀlÀsa cs´kkenti a helyzetek sokf¢les¢g¢t, Ágy
nemhogy szabaddÀ tenn¢ az egy¢neket, in-
kÀbb egyformÀvÀ teszi ûket.

KÀllay B¢ni a modern tÀrsadalmat bÁrÀlÂ
gondolatok egyik tÁpusÀt sem vallotta. Ruha-
hasonlatÀbÂl mÀr lÀthattuk, hogy ugyan û is
Ãgy v¢lte, mint Mill, hogy a r¢gi (premo-
dern) tÀrsadalomban a mÀs-mÀs rangÃ, fog-
lalkozÀsÃ emberek k¡l´n-k¡l´n vilÀgban ¢l-
tek, mÁg az Ãjban, a modernben azonos vi-
lÀgban, û ä Mill-lel ellent¢tben ä azt gondol-
ta, hogy e k¡l´n vilÀgok nem tett¢k lehetûv¢
az egy¢nis¢g kifejlûd¢s¢t, a modern tÀrsadal-
mat megelûzûen nem volt egy¢nis¢g, minden
ember k´z´ss¢ge k¡l´n vilÀgÀnak a k¢p¢t,
jellem¢t viselte ´nn´n k¢pek¢nt, jellemek¢nt.
Ugyanakkor a modern tÀrsadalmat nemhogy
a k´r¡lm¢nyek hasonlÂvÀ vÀlÀsa, a helyzetek
sokf¢les¢g¢nek megszün¢se jellemezn¢, ¢pp



ellenkezûleg: az anyagi fejlûd¢s folytÀn szÀm-
talan Ãj foglalkozÀsi Àg keletkezik, a k´zleke-
d¢s kiterjed¢se r¢v¢n szÀmtalan helyen ¢lhet
az egy¢n ä az Ãj tÀrsadalom ¢ppen az ¢let-
mÂdok vÀltozatossÀgÀt teremti meg, folyto-
nosan n´veli az opciÂk szÀmÀt, s lehetûs¢get
ad az egy¢nnek akÀr az ÀllandÂ ¢letmÂdcse-
r¢re is (106ä107.). Az a lehetûs¢g, hogy ez az
´r´k´s ¢letmÂdcsere vagy akÀr a k´tel¢kek
megszün¢se hÀtrÀnyos is lehet az egy¢nre,
mert (Tocqueville szavait hasznÀlva) elszige-
teltt¢, gyeng¢v¢ teheti, KÀllay ¢rvel¢s¢ben fel
sem mer¡l.

Jellemzû, hogy az elûszÂ leghosszabb id¢-
zete (melyet KÀllay teljesen egyet¢rtûleg
id¢z) nem Milltûl szÀrmazik, hanem egy And-
r¢ Cochut nevü korabeli francia publicistÀtÂl,
aki lelkes¡lt hangon Árja le a r¢gi ¢s Ãj tÀrsa-
dalom k´z´tti nagy vÀltozÀs okait (51ä56.).
Cochut forradalomnak nevezi ezt a vÀltozÀst,
a r¢gi vilÀg f´lbomlasztÂjÀnak az àÃj tÀrsadal-
mi gazdÀszatotÊ tartja, ¢s sorolja is az elemeit,
amelyek k´z¡l most csak kettût emelek ki: az
emberek szabad ¢s gyors k´zleked¢s¢t, uta-
zÀsait s a tÀvirdÀt ¢s az informÀciÂk sajtÂ Ãt-
jÀn valÂ gyors terjed¢s¢t, amely jelens¢gekkel
az emberek, n¢pek, ¢letformÀk ¢rintkez¢s¢-
nek a gyakorisÀga sokszorozÂdott meg. àA
legr¢gibb ez ÃjdonsÀgok k´z¡l m¢g nincs nyolcvan
¢vesÊ ä Árja 1866-ban, s ha visszaszÀmolunk
nyolcvan ¢vet, 1789 tÀjÀra jutunk. Csakhogy
ez a àszakadatlan forradalomban elt´lt´tt nyolc-
van ¢vÊ ä hogy E´tv´s JÂzsef müv¢nek, az
URALKODñ ESZM°K-nek az elûszavÀt parafra-
zeÀljam ä nem politikai esem¢nyekre vagy
eredm¢nyekre vonatkozik, mint E´tv´sn¢l,
aki a francia forradalom ÀllandÂ megism¢t-
l¢s¢nek lÀtta az 1789 Âta eltelt ¢vtizedeket;
Cochut s vele KÀllay ugyanezen ¢vtizedekben
a mindennapi ¢let (fûk¢nt anyagi, gazdasÀgi)
felt¢teleinek nagy ÀtalakulÀsÀt lÀtta.

Szerzû ¢s fordÁtÂja teljesen elt¢rûnek Át¢l-
t¢k meg a tÀrsadalom j´vûj¢t is. Isaiah Berlin
Mill-tanulmÀnyÀt id¢zve àTocqueville borÃlÀtÂ-
an nyilatkozott arrÂl, hogy a demokrÀciÀnak milyen
erk´lcsi ¢s szellemi k´vetkezm¢nyei vannak Ameri-
kÀban, ¢s Mill ezt az ¢rt¢kel¢st osztottakÊ. Nem Ágy
KÀllay. AkÀrcsak Tocqueville, KÀllay szÀmÀra
is Amerika az eurÂpai j´vût jelentette, amely
fel¢ àellenÀllhatatlan erûvelÊ haladunk, de mÁg
az elûbbi szerzû f¢lve tekintett erre a j´vûre,
az utÂbbi k´vetendû mintÀnak lÀtta Ame-

rikÀt. KÀllay hangja szinte himnikussÀ vÀ-
lik, amikor errûl Ár: àvan a vilÀgon mÀr leg-
alÀbb egy Àllam [ti. ahol Ïaz ember emberr¢, ´nÀl-
lÂ, ´n¢rzû, ´ntudatos egy¢nn¢Î vÀlt], ¢spedig talÀn
¢ppen a leghatalmasabb, a legvirÀgzÂbb, a legbol-
dogabb...Ê, s ugyanakkor nem Árja le Amerika
nev¢t, mintha a szents¢get el¢g lenne k´r¡l-
Árni, s f´l´sleges vagy tilos volna megnevezni.
Mindez arrÂl is Àrulkodik, hogy eme haladÀs-
k´zpontÃ (progresszivista), demokratizmus-
tÂl Àthatott, az ´nigazgatÀs fontossÀgÀt ki-
emelû (132ä133.), ugyanakkor erûsen indivi-
dualista liberalizmus, amely KÀllay felfogÀsÀt
is jellemezte a Mill-elûszÂ ÁrÀsa idej¢n, ¢pp-
Ãgy àszekulÀris vallÀsÊ (a Raymond Aron nyo-
mÀn elterjedt fogalmat hasznÀlva), mint oly
sok mÀs modern ideolÂgia. KÀllay Amerika-
k¢p¢t magyar kortÀrsainak t´bbs¢ge nem
osztotta. SzÀmukra Amerika elsûsorban mÀr
nem a szabadsÀg f´ldj¢t jelentette, mint a B´-
l´ni Farkas SÀndort olvasÂ reformkori elit szÀ-
mÀra, hanem a kapitalizmus f´ldj¢t, ahol a
p¢nz vette Àt a tÀrsadalomban azt a k´zvetÁtû
szerepet, amit korÀbban az erk´lcsi kapcsola-
tok t´lt´ttek be. KÀllay elûszÂbeli v¢lem¢ny¢-
vel bizonnyal a kisebbs¢ghez tartozott.

V¢gezet¡l egy bekezd¢s e modern tÀrsa-
dalomrÂl folytatott àvitaÊ szeml¢leti, filozÂfiai
alapjairÂl: Mill 1859-ben adta k´zre A SZA-

BADSçGRñL-t, KÀllay elûszava (¢s fordÁtÀsa)
nyolc ¢vvel k¢sûbb jelent meg. Ma olvasva
nem egyszerüen vitatkozÂ sz´vegeknek tün-
nek; az lehet a benyomÀsunk, hogy egy kor-
szak vÀlasztja el ûket egymÀstÂl. Induljunk el
Concha Gyûzû nyomÀn, aki szerint ¢ppen
KÀllay B¢ni ezen elûszavÀval ¢s fordÁtÀsÀval
kezdûd´tt MagyarorszÀgon a pozitivizmusnak,
ezen àfejlûd¢stani, viszonylagos gondolkodÀsi
mÂdnakÊ az elterjed¢se. KÀllay, m¢g elûszavÀ-
nak az elej¢n, azt fejtegeti, hogy nem fogadja
el az ember progresszivitÀsÀnak vagy t´k¢le-
tesed¢s¢nek a gondolatÀt: à¢n nem tudok sem-
mif¢le eleve felÀllÁtott eszm¢nyi c¢lt k¢pzelni, mely
az ember s az emberis¢g el¢be volna tüzveÊ (19.).
Az emberi tev¢kenys¢g ¢ppÃgy a term¢szeti
t´rv¢nyek uralma alatt Àll, mint bÀrmilyen
mÀs jelens¢g (21.). A SZABADSçGRñL-t olvasva
Ãgy tünik, Mill m¢g onnan van ezen a pozi-
tivista k´zhelyen, KÀllay mÀr innen, f¡gget-
len¡l attÂl, hogy a magyar kortÀrsak poziti-
vistÀnak olvastÀk-e Millt vagy sem. Milln¢l azt
olvashatjuk p¢ldÀul a mÀr id¢zett harmadik
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fejezetben, hogy àIsten ´r´m´t talÀl abban, ha
teremtm¢nyei mindjobban megk´zelÁtik a benn¡k
megtestesÁtett ideÀlis elk¢pzel¢stÊ ä KÀllay szerint
az emberben legfeljebb ¢rz¢kel¢s van, amely
a kellemest ¢s a kellemetlent megk¡l´nb´z-
teti, de nincs semmif¢le megvalÂsÁtandÂ idea.
így a Mill-sz´vegnek a Bildung-eszm¢hez k´-
tûdû r¢teg¢t, amelyre a HumboldttÂl szÀrma-
zÂ mottÂ is felhÁvja az olvasÂ figyelm¢t, KÀl-
lay ezen az id¢zett elutasÁtÀson tÃl nem is
¢rinti. A mü megjelen¢se ¢s az elûszÂ meg-
ÁrÀsa k´zti nyolc ¢vben elkezdûd´tt EurÂpÀ-
ban egy gondolkodÀst´rt¢neti jelentûs¢gü
szeml¢letvÀltÀs, amelyrûl Thomas Kuhn A
TUDOMçNYOS FORRADALMAK SZERKEZETE cÁ-
mü müv¢ben azt Árja, Darwin 1859-ben meg-
jelent fûmüv¢hez kapcsolva a folyamat kez-
det¢t, hogy ennek l¢nyege az emberben vagy
term¢szetben meglevû eszme, terv, isteni c¢l
kiiktatÀsa volt. àSokak szem¢ben e teleologikus
evolÃciÂ kiiktatÀsa volt Darwin gondolatainak leg-
l¢nyegesebb ¢s legkev¢sb¢ elfogadhatÂ mozzanata. A
FAJOK EREDETE nem ismert el sem isten, sem a ter-
m¢szet Àltal kitüz´tt c¢lt.Ê A KÀllay-elûszÂban
nem szerepel az a n¢hÀny ¢vvel k¢sûbb a ma-
gyar politikai gondolkodÀsban, az irodalmi
kritikÀban, sût a k´lt¢szetben is roppant n¢p-
szerüv¢ vÀlt (hol diadallal, hol megborzongva
id¢zett) darwini n¢zet, hogy az evolÃciÂ moz-
gatÂereje ä a kiiktatott eszme, terv helyett ä
a term¢szetes kivÀlasztÂdÀs, a l¢t¢rt folytatott
k¡zdelem: a l¢tharc. M¢gis, f¡ggetlen¡l a ha-
tÀst´rt¢neti k¢rd¢sektûl, Ãgy tünik, ÀllÀs-
pontja mÀr e Kuhn Àltal leÁrt darwiniÀnus
szeml¢letvÀltÀs utÀni ä mÁg a Mill¢ az elûtti.

TakÀts JÂzsef

AZ öJRAOLVASçS PO°TIKçJA

Matei C¦linescu: Rereading
Yale University Press, New Haven & London,
1993. 327 oldal

Minden bizonnyal itt volt mÀr az ideje annak,
hogy valaki ism¢t f´lfedezze az ÃjraolvasÀst.
Az olvasÀsorientÀlt irodalomelm¢letek vagy
befogadÀseszt¢tikÀk elûk¢szÁtett¢k a àtere-

petÊ: lehetûv¢ tett¢k, hogy a befogadÀs folya-
matÀnak alapos elemz¢se sorÀn Ãjabb ¢s
Ãjabb r¢szletekre lehessen figyelni, illetve fel-
figyelni. Az ÃjraolvasÀs ä a szÂt C¦linescu
gyakran (Ãjra)olvasÀs formÀban hasznÀlja, je-
lezve az egyszeri olvasÀshoz kapcsolÂdÂ erûs
viszonyt ä az¢rt tünik k¡l´nlegesen fontos-
nak, mivel elm¢leti Àt nem gondoltsÀga ÂriÀsi
hiÀny a kritikai gondolkodÀs szÀmÀra. C¦li-
nescu az EPILñGUS-ban emlÁti az ÃjraolvasÀs
birodalmÀnak ezt a r¢szlet¢t, ¢s bÀr k´nyv¢-
nek elsûdlegesen nem c¢lja, hogy ezzel a k¢r-
d¢ssel foglalkozzon, szÀmomra ä a k´nyv ol-
vasÀsa ¢s v¢giggondolÀsa kapcsÀn ä ¢pp ez
tünt a legl¢nyegesebbnek. ArrÂl van szÂ,
mennyire nem is vagyunk tudatÀban annak,
hogy a kritikai gondolkodÀs (az irodalomt´r-
t¢nettûl az elm¢letig, a lexikoncikkektûl a
monogrÀfiÀkig ¢s eg¢szen a recenziÂkig) tel-
jes eg¢sz¢ben ÃjraolvasÀson alapul, ¢s Ágy
magÀn kell viselnie ennek minden jel¢t ¢s k´-
vetkezm¢ny¢t. Ha Àtgondoljuk ¢s elfogadjuk,
hogy az ÃjraolvasÀs mik¢ntje ¢s hogyanja,
szerkezete, eredm¢nye (egyszÂval po¢tikÀja)
k¡l´nb´zik az elsû olvasat nyÃjtotta eredm¢-
nyektûl, akkor fontossÀga az ´nreflexÁv kriti-
ka szÀmÀra nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik, hiszen az iro-
dalom¢rt¢s kimondatlan szabÀlya, hogy csak
alapos, tehÀt t´bbsz´ri olvasÀson alapulÂ sz´-
vegismeretet tekint adekvÀtnak (a t´bbsz´ri
olvasÀs fogalma az ÀtlapozÀstÂl a sz´veg kÁv¡l-
rûl valÂ megtanulÀsÀig terjed, Àm minden-
k¢ppen visszacsatolÀst, megerûsÁt¢st jelent).

C¦linescu maga nem kritikaelm¢letet Árt,
inkÀbb megk´zelÁt¢si mÂdokat kÁnÀl, probl¢-
mÀkat vet f´l, a legk¡l´nb´zûbb irÀnyokbÂl
igyekszik megk´zelÁteni az ÃjraolvasÀs jelen-
s¢g¢t (pszicholÂgia, pszichoanalÁzis, jÀt¢kel-
m¢let, t´rt¢netÁrÀs, szociolÂgia ¢s term¢szete-
sen irodalomelm¢let); mindezeket konkr¢t
elemz¢sek eg¢szÁtik ki (az elemzett szerzûk
Borges, Nabokov, Robbe-Grillet ¢s Henry
James). A vÀllalkozÀs eg¢sz¢re jellemzû a nyi-
tottsÀg, adott esetben a vÀllalt v¢gig nem
gondoltsÀg, illetve befejezetlens¢g ä t´bb k¢r-
d¢st vet f´l, mint amennyit megvÀlaszol.

A k´nyv n¢gy r¢szre oszlik, az elsû (MO-

DELS OF READING) az olvasÀs k¡l´nb´zû mo-
delljeivel foglalkozik, bevezetû r¢sznek te-
kinthetû, ¢s leginkÀbb n¢hÀny eminens olva-
sÀs¢rdekelt irodalomelm¢let-ÁrÂra koncent-
rÀl, mint p¢ldÀul Roman Ingarden ¢s Roland
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