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1848-1890. Ez a két évszám olvasható a Magyarország története 
VI. kötete I. félkötete címlapján. E csaknem fél évszázadra terjedő 
időszakból figyelmünket most arra a 363 oldalra fordítjuk, amely 
1848/1849-cel, a magyar polgári forradalom és nemzeti szabadságharc 
eseményeinek elemzésével foglalkozik, Spira György tollából. Több, a 
témáról írt összefoglaló műve és számos, nélkülözhetetlennek bizo-
nyult résztanulmánya utáni új szintézisét ezúttal csupán - terjedelmi 
korlátaink miatt - két szempontból vizsgálhatjuk. Szólni szeretnénk a 
korszakolás problémaköréről és néhány költőnk, jelesül Petőfi Sándor, 
Vörösmarty Mihály és Madách Imre 1848-as szerepéről. 

A félkötet 1848 márciusával kezdődik. Az anonym (a szerzők által 
közösen jegyzett? ) előszó tartalmazza indokolását, mely „nem kíván 
különösebb magyarázatot: 1848 márciusa, a polgári forradalom kez-
dete valóban új korszakot nyit Magyarország történetében." (20.) 
Hogy mégsem ennyire egyszerű a helyzet, arra Kovács Endre főszer-
kesztői Bevezetése utal, amely a kettős kötődést hangsúlyozza: „Az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc a reformkori politikai küzdel-
mek drámai crescendója volt. Sűrítve fejezte ki mindazt a tervet, 
programot, mely a 40-es évek reformnemességének mozgalmában 
békés úton elérhetőnek tűnt, de végül is forradalomhoz vezetett. Ez a 
forradalom - tragikus elbukása ellenére - egy új korszak nyitánya a 
magyar történelemben." (33.) 

A korszakolás kérdését azért is érdemes újra felvetnünk, mert az 
az utóbbi évek szaktudományi összefoglalásainak egyik elvi gondjává 
nőtte ki magát: a 19. század magyar történelmének evolúciós és revo-
lúciós szakasza, a reformkor és a forradalom mind gyakrabban válik el 
egymástól. Szűkebb szakterületünkről hozva a példát: a magyar sajtó-
történet 1979-ben megjelent, 1705-tó'l 1848. március 15-ig terjedő 

*A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1980. május 15-én tartott 
vitaülésének előadásai és hozzászólásai. 
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első kötete például a Budapest története IV. kötetére és éppen a most 
szóban forgó, akkor még nyomdában volt szintézisre utalt, mint olyan 
művekre, amelyek egy tulajdonképpen eldőlt történetírói felfogást 
tükröznek. A sajtótörténet előszavában a korszakolás vitája után -
szokatlanabb módon - a szerzők és a lektor közötti nézetkülönbséget 
rögzíthették, amihez Szabolcsi Miklós főszerkesztő hozzátette, hogy a 
megoldás helyességét a gyakorlat és a tapasztalatok tudományos elem-
zése dönti majd el. 

Ezúttal fordított a kötetek megjelenésének sorrendje, mint a sajtó-
történet esetében volt; a reformkorról szóló még csak készülőben van, 
így jogos a kérdés: Spira György kárpótolja-e, kárpótolhatja-e olvasó-
ját az utalások és hivatkozások gazdag rendszerével? És ezen a 
ponton - talán kár is bizonygatnunk - a 363 oldal hovatartozása 
már egyértelműen lényegi probléma. 

A magyar liberális reformmozgalom programjának, az érdekegyesí-
tésnek genezisét az 1960-as évekre Barta István, Varga János, Szabad 
György és mások kutatásai nemcsak körülhatárolták, hanem a köve-
telések alakulását, az osztálybázis szélesedését, a megvalósulás lehető-
ségét és korlátait, a vezető személyiség gondolatrendszerét olyan 
mélységig fel is tárták, hogy az eredményeket a legutóbbi szintézis, az 
egyetemi tankönyvnek készült Magyarország története III. kötete már 
általánosítva rögzíthette. Ennek lapjain feltárult, oktatható lett a 
rendszeres munkálatoktól és az első, liberális követeléseket tartalmazó 
megyegyűlési jegyzőkönyvektől az országgyűlési vitákon és a politikai 
pártot előlegező ellenzéki csoportosulásokon, egyleteken át az Ellen-
zéki Párt programjáig és az utolsó rendi diéta napirendjéig a magyar-
országi liberalizmus folyamata, minden erényével és hibájával, számos 
ellentmondásával. Az irodalom- és művelődéstörténet kutatója azt is 
tapasztalhatta, hogy a felvilágosodás eszmerendszerének számos voná-
sát megőrizve továbbfejlesztő, a magyar fejlődés sajátosságaival számot 
vető érdekegyesítés a reformkori utolsó évtizedében szinte a korabeli 
tudatformák egészét átfogó ideológiává nőtte ki magát, amelynek 
hatásával, alkalmazási kísérleteivel a legtágabban vett kultúra minden 
területén találkozunk, a filozófiától az irodalomkritikáig, az erkölcsi 
felfogástól a társas érintkezésig és a divatig. Több történészünk — 
hosszabb névsorukból hadd említsük itt Vörös Károlyt - arra is vég-
zett kutatásokat, hogy a társadalmi rétegzettség milyen fokáig hatol-
tak le az érdekegyesítés eszméi és a hozzájuk kapcsolódó társadalmi 
formák, szokások. E kutatásokból (melyeket természetesen még foly-
tatni, folytatnunk kell) annyi máris kétségtelen, hogy a hatás- és von-
záskört túlzás „magyar nemesi közvéleményre" szűkíteni, mint azt 
szerzőnk (korábbi évtized terminológiájából megőrizve a kifejezést) 
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többhelyütt teszi. Anélkül persze, hogy eredeti szándékának meg-
felelően valóban egyetemes, a magyarországi társadalom minden 
osztályára és rétegére ható ideológiaként túlértékelnénk az érdek-
egyesítést - eszméinek, gondolatainak hatását megtalálhatjuk a 
nemesi és nem-nemesi értelmiség, a németből érdekei szerint előbb 
magyarországivá, utóbb magyarrá asszimilálódott polgárság, a mező-
városi parasztpolgárság soraiban is. Meghaladható, de meg nem kerül-
hető bázisát adta annak a világnézeti fejlődésnek, amelyen a radiká-
lisok átmentek; ugyanígy nélkülözhetetlen alaprétege, iskolája lett 
(még vulgarizálódva is) a névtelen kisemberek nagyobb közösségben 
gondolkozásának és kösó'bbi szabadságharcos magatartásának, mint 
arra - a régebbről ismert források mellett - az újabban kiadott 
emlékiratok közül például Major István és Garzó Imre honvédtisztek 
feljegyzései utalnak. Az érdekegyesítő liberalizmus volt a „fősodor" a 
reformkor magyar politikai gondolkozásában, amelynek vezetői 
1848-ban forradalmi helyzetben jutottak a lehetőséghez, hogy elkép-
zeléseiket valóra váltsák. Ezt végiggondolva-végigtekintve nemcsak a 
Batthyány-kormány tevékenységének értékeléséhez kaphatunk bizto-
sabb viszonyítási alapot, hanem a radikális és konzervatív nézetek 
jobb felméréséhez is. 

Vizsgált félkötetünkben az ellenzéki pártprogram kialakulásának 
hosszú, nehéz és ellentmondásos folyamatára mindössze két oldal 
ju to t t (65-66. ) . Ezzel a szerző határozottan elvágta a reformkori 
utalásrendszer szálait, több szemléleti és arányproblémát teremtve ön-
maga számára. Röviden előlegezve: jók, helyenként kitűnőek azok az 
elemzések, gondolatmenetek, ahol a másfél év története az események 
és elképzelések önfejlődéséből magyarázható. Ezek a részletek azon-
ban többnyire elszigetelődnek, ha hosszabb történelmi folyamat része-
ként értékelendők. Véleményünk szerint elsősorban innen van, hogy 
általában ellenvetés nélkül vagy a másfajta látásmódot tisztelve, de 
egyszersmind élvezettel olvashatók a szabadságharc hadtörténeti és 
katonapolitikai fejezetei, a nemzetiségi állásfoglalások fejlődésének 
számos passzusa - tehát paradox módon a történetírás korábban 
kényesnek érzett kérdései. Mellettük elnagyoltabbnak és erőtlenebb-
nek tűnik 1848 tavaszának és nyarának képe, a Batthyány-kormány 
értékelésének tükrében. 

A magyar polgári forradalom két legfontosabb dokumentuma a 12 
pont és az áprilisi törvénykönyv. Program és kerettörvény, amelyek 
azonban aligha tárhatók fel teljes mélységükben és jelentőségükben 
reformkori előzményeik nélkül. Sőt - mint tudjuk - nem csupán az 
egyes pontok vagy cikkelyek eredményei a több évtizedes történeti 
fejlődésnek, hanem hagyománynak tekinthető a 12 pont formai 
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kerete, vagy vívmánynak a Budapest városnév használata, hiszen Pest-
Budát éppen a forradalom emelte fővárosává. A 12 pont és az áprilisi 
törvények egybevető elemzése pedig — s ez a magyar 48 egyik meg-
kerülhetetlen sajátossága - jól mutat rá a forradalom két központban 
zajló, pesti és pozsonyi eseményeiben ana a lényegi vonásra, hogy a 
liberálisok számára általában nem március vér nélküli forradalma és az 
eredményeket kisvártatva becikkelyező országgyűlés az igazi víz-
választó, hanem 1848 szeptembere, amikor már nincs remény a 
hagyományos liberális politika változatainak folytatására. A kormány 
tagjait tehát az az erényként értékelt büszke tudat erősíthette tetteik-
ben, hogy törvényes úton kerültek a hatalom birtokába. 

Spira György - az újabb kutatások és részben saját korábbi ered-
ményei dacára - nem tud egészen elszakadni attól a felfogástól, hogy 
a Batthyány-kormányban ne jószándékú, de járatlan és elveiket a 
gyakorlatba átültetni alig-alig tudó, szükség szabta politikusokat lásson 
és láttasson. Más művében pedig éppen ő bizonyította példákkal, 
hogyan akadályozta a felelős kormány szakminisztereinek tevékeny-
ségét a régi központi kormányszervek megörökölt tisztviselői kara. 
Ezekből mostanra egyetlen maradt (1849-ben említve), a Kossuth 
mellett előbb államtitkári, majd utódaként pénzügyminiszteri tisztet 
betöltött Duschek Ferenc szerepe (241., 276.). 

A Batthyány-kormány tevékenységét mérlegelve, máskor éppen a 
szerző által rosszallóan felemlített adatok bizonyítanak a „felelős 
magyar minisztérium" mellett, mint a nemzetiségi vonatkozású tör-
vényjavaslatok esetében: 287-290. Augusztus elején a képviselőház 
elé kerülhetett Eötvös oktatásügyi törvényjavaslata, a hónap végére 
elkészült Deák törvénytervezete a horvát autonómiáról és húsz 
további törvényjavaslat várt szeptemberi megtárgyalására Erdélyből, az 
unió végrehajtásával kapcsolatos ügyekben. A Batthyány-kormány 
törvényalkotási és főként előkészítési tevékenységét tehát aligha lehet 
lassúnak minősíteni, tartalmi részét pedig a nemzetiségi igények maxi-
mumával mérni. Annál kevésbé, mert ezek nem pusztán a nemzeti 
mozgalmak önfejlődéséből és a forradalmi helyzetből következtek, 
hanem mintegy mesterségesen felgyorsultak, a kamarilla tevékenysége, 
bujtogatása által. Amíg a nemzetiségi igények rajza elmélyült, a veze-
tők arcéle markáns, addig - mint említettük - ezek az oldalak a 
szintézis legjobb fejezeteit idézik. Hiányolható viszont (ebben a vonat-
kozásban is) az udvar ellentámadásának májusi kísérlete, amely a bal-
oldal lejáratását célzó pesti provokációktól, az első fegyveres budai 
beavatkozástól a román és a szerb gyűlés buzdításán át a délvidéki 
fegyveres támadás közvetett előkészítéséig terjedt. Ennek láttatása nél-
kül valóban a Batthyány-kormány tűnik elsőrendűen felelősnek a 
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viszony elmérgesedéséért, azaz elmosódik a főfront: hiszen a magyar 
kormánynak mindvégig az udvar ellenforradalmi tevékenységével 
szembenézve és számolva kellett dolgoznia. Ezért is hiányoznak 
nagyon a kötetből a kormány és személy szerint Batthyány honvé-
delmi politikájáról és tevékenységéről az újabb kutatások (Urbán 
Aladár) eredményei. 

Ennyit a korszakolás kérdéséről és a kötet azon problémáiról, 
melyeket ebből származónak véltünk. 

A három, bevezetőben említett költő szerepére, másik felvállalt 
szempontunkra térve, az irodalomtörténész-olvasót bizony meglepetés 
éri. A szerző, aki korábbi tanulmányaiban, könyveiben kivételes érzé-
kenységgel és nagy hatással élt mindig az 1848-as irodalom tényeivel 
és többszörösen bebizonyította, hogy Petőfi pályáját nála jobban 
kevesen értik, ismerik - ezúttal a literatúra politikailag értékelhető, 
sőt nélkülözhetetlen tanúságtételeit is mellőzi fejezeteiből. Petőfitől 
mindössze a Fekete-piros dal négy sora olvasható, lírai többletként, 
erősítendő a Batthyány-kormány bírálatát. Más versének még címe 
sem, és így alighanem Spira György az első magyar történész, aki 
március 15-ről a Nemzeti dal akár egyszeri említése nélkül ír. (A 
főszövegben a vers címe csupán képaláírásban szerepel.) Természe-
tesen nem pusztán nemzeti ereklye voltában történő említését hiá-
nyoljuk, hanem a kiaknázatlan lehetőséget, amely a forradalmi bal-
oldal ábrázolásához lett volna szükséges. A „Petőfiék" ismétlődő kité-
tele erre nem alkalmas, hiszen (s ez megint a reformkori előzmények 
hiányát mutatja) a Vasvári Pál vezette egyetemi kör csak 1847 leg-
végén lépett szorosabb kapcsolatba Petőfivel és eszmebarátaival, vala-
mint természetesen a márciusi ifjakat sem mérhetjük Petőfi vagy 
Vasvári taktikai érettségének mércéjével. Mely utóbbi szemléltetésére, 
1848 márciusa Petőfijének jellemzésére a Nemzeti dal és а Dicsőséges 
nagyurak egybevető elemzése - költőről lévén szó - nélkülözhetetlen 
és semmi mással nem pótolható eszköz. Meglehet, György (az egy 
témát többször feldolgozott szerző tapasztalatával) úgy vélte, mindez 
közkeletű, ismételt leírására nincsen szükség. Nemcsak gyakorlati szem-
pontok szólnak ez ellen, hanem a szintézis nem-történész olvasóinak 
a szerzőével össze nem mérhető, csekélyebb ismeretei. A magyar pol-
gári forradalom említett kétarcú és kétközpontú voltát az irodalom, a 
politikától áthatott nemzeti literatúra oldalától a 12 ponthoz és az 
áprilisi törvényekhez hasonló élességgel bizonyítja e két vers: a 
reformlakomára írott Nemzeti dal, a korábbi hazafias-liberális költé-
szet legjavát folytató-összegező poétái eszköztárával és avval a több-
lettel, amire a költőt az európai forradalmi hullám első eseményeinek 
ismerete indította és a Dicsőséges nagyurak, a radikalizmus osztály-
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harcos kérdésfelvetése, amelyhez nem véletlenül kötődtek álhírek és 
rettegések már a maga korában és amelyet még a márciusi ifjak sem 
tartottak publikálásra időszerűnek, s emiatt kéziratos másolatokban 
fejtette ki hatását. A kötetben említés nélkül maradt, hogy az utóbbi 
évek egyik legbravúrosabb kutatása éppen a Dicsőséges nagyurak e 
kópiáihoz fűződik, amikor is Varga János kilenc másolat útját követte 
nyomon. 

Ha a történelmi áttekintő elemzés természetszerűleg nem is foglal-
kozhat Petőfi 1848 tavaszi verstérképéről olyan alkotásokkal, amelyek 
radikális reflexiói egy-egy politikai eseménynek (Készülj, hazám!, Mit 
nem beszél az a német, Két ország ölelkezése stb.) vagy a történelmi 
példázat-versekkel (Rákóczi, A király esküje stb.) - van harmadik 
költeménye is, amelyet nem tartunk nélkülözhetőnek, és ez a március 
27. és 30. között írott, A királyokhoz c. vers. A forradalmi vívmányok 
első igazi veszélyhelyzetében született sorok, a közismert refrénnel 
(„Nincsen többé szeretett király!") politikai vízválasztóvá lettek, nyílt 
állásfoglalásra késztettek nemcsak az államforma, hanem a forra-
dalom továbbvitelének kérdésében is. A magyar és német röplapon 
terjesztett vers országos visszhangja pedig (ellenversekkel, fenyegető 
levelekkel, royalista hűségnyilatkozatokkal) április közepére bonta-
kozott ki, amikor a Batthyány-kormány megkezdte pesti tevékeny-
ségét és ezáltal a baloldalnak új politikai helyzettel kellett szembe-
néznie, a forradalmi fejlődés lezárására törekvő, a liberális eredmé-
nyeket intézményesítő tendencia felülkerekedésével. A baloldal elszi-
getelődésének áprilisi és májusban folytatódott szakasza nélkül aligha 
érthető, miért írta le a költő - elvfeladás nélkül! - május 27-én a 

következő felismerést: a monarchiának van még jövője nálunk, 
sőt mostanában elkerülhetetlen szükségünk van rá." A „kétségbe-
esésbe kergetett radikálisok", a „mértéktartásuk" miatt elszigetelődött 
„Petőfiék" kitételek, melyeket a szerző használ (131-132.) , inkább 
érzelmi állásfoglalásai, mint elemző értékelésből levont minősítések. 

Vörösmarty Mihály nevének legalább leírását két helyen keres-
hetjük, ahol a kontextus ezt lehetővé tenné: a forradalmi törvény-
kezés taglalásánál (352.), illetve a Radical Párt megalakulásánál és 
jellemzésénél (375.). Madách Imre Nógrád megyei főbiztosi tevékeny-
ségének hiánya - szintén csak egy félmondat erejéig - nyilván azért 
ötlik szemünkbe, mert a félkötet következő fejezetében Szabad 
György - saját és Krizsán László kutatásai alapján - szervesen építi 
be 1860/61 körképébe a politikus Madách tevékenységét bemutató és 
a róla alkotott eddigi képet erősen megváltoztató dokumentumok 
tanulságait. A két név emlegetése megint nem önmagáért való, nem az 
irodalmi utalások puszta aránya vagy a helytelenül vett teljesség igé-
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nye csorbul ezáltal. Vörösmarty útja egy olyan liberális pályáját raj-
zolja elénk, aki 1846 óta tartó és némileg tipikusnak is tekinthető' 
világnézeti válságából éppen 1848 márciusában, a polgári szabadság-
jogok kivívásával lábolt ki végleg és ekkor szólalt meg újra teljes 
értékű költőként is. A liberális felfogás határozta meg szavazatát a 
népképviseleti országgyűlés padsoraiban (kiváltva az ismert konfliktust 
Petőfivel), de táborának azokhoz a tagjaihoz tartozott, akik - becsü-
letes meggyőződéssel, hazaféltéssel - 1849 augusztusáig szóló hatály-
lyal tették le voksukat a szabadságharc vállalása mellett. Ennek a 
poétának átérezzük egyéni tragédiáját 1849 után, megértve az Emlék-
könyvbe, az Előszó és A vén cigány sorait. Nem tekintjük e verseket 
pusztán a magyar romantikus líra utolsó nagy lobbanásainak, inkább 
annak, amik: a szabadságharccal is azonosulni tudott liberális világ-
látás versben írott tragédiájának. Madách Imre pedig (s megint csak 
reformkori ismeretekre hivatkozunk) az a meggyőződéses centralista 
volt - szinte az egyetlen eszmetársai között - , aki megyei politikus 
egyszersmind; Nógrádban szerzett tapasztalásai azonban nem kedvet-
lenítették el, sőt ellenkezőleg, 1847-re - egy magánlevélnek tanúsága 
szerint - eljuttatták a forradalmi erőszak jogosságának felismeréséig. 
Betegségére hivatkozva vármegyéje felmenthette őt a fegyveres 
nemzetőri táborba vonulástól, de köszönettel nyugtázhatta és nyug-
tázta főbiztosi tevékenységét, szintén 1849 augusztusáig. Úgy véljük, 
a kor íróinak forradalom alatti kisportréi - kivált, ha érvényes élet-
utakat példáznak - nem gyengítették volna a történettudományi szin-
tézist sem. 

1848/49-ró'l szakmunkát írni egyszerre hálás és fölöttébb nehéz 
feladat. Hálás, mert a szerző bizton számolhat vele, hogy dolgozata 
kikerül a szakmai berkekből és az egész művelt magyar közvélemény 
figyelmét magára vonja. És fölöttébb nehéz, mert - mint jelen eset-
ben is - óhatatlanul többet időzünk azoknál a részleteknél, melyek-
nek szemléletével vagy megfogalmazásával így-úgy nem értünk egyet, 
mint ahány jó, köszönő vagy elismerő szót mondunk a vállalkozás 
nagyságának, a jól vagy éppenséggel kitűnően sikerült oldalak tucatjai-
nak. 

NACSÂDY JÓZSEF ELŐADÁSA 

A szóban forgó sorozat két részes VI. kötete minden elismerésre 
méltó teljesítmény: szerkesztőket és munkatársakat tekintve egyaránt. 

Az 1848/49-es évekről szóló fejezetekről átfogóan nincs szándé-
komban szólni, mindössze néhány részletet érintő megjegyzést tennék. 
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Talán szerencsés lett volna itt is - mint például a könyv későbbi 
fejezeteiben - sajtó- és művelődéstörténeti áttekintést adni. Már csak 
azért is — remélem, nem hat frázisnak - , mert a sajtószabadság jel-
szava a forradalom kitörése pillanatában a legfontosabbak egyike volt, 
összes elvi és gyakorlati konzekvenciáit beleértve. Az első könyvnek 
ezek a fejezetei számos hírlapra hivatkoznak, utalva arra, hogy melyik 
milyen csoportosulásnak volt az orgánuma. Idézeteket is találunk 
bizonyos cikkekből (Petőfi, Vasvári, Táncsics és mások írásaiból). 
Olvashatunk a Batthyány kormány sajtótörvényéről stb. Mindez azon-
ban inkább illusztrációnak, argumentálásnak tűnik bizonyos politikai 
problémáknak a fejezet szerzője szerinti értelmezéséhez.-Nem kapunk 
1848/49 sajtójáról jellemző, minősítő áttekintést. Pedig ezek a kiad-
ványok, röpiratok rendkívül fontosak voltak a forradalom tömeg-
kapcsolatainak kialakításában és lehetséges megtartásában. Legalább az 
Életképek, a Marczius Tizenötödike, A nép barátja, a Munkások 
Újsága és az Esti Lapok szerepének, sorsának néhány mondatos érté-
kelése hasznos lett volna. Az Életképek fönnállásáig, 1848 végéig igen 
aktívan politizált, Jókai és Petőfi közös szerkesztésében. A Nép 
Barátja Petőfi által is helyeselt programmal indult, hiszen a politi-
kailag elszomorítóan iskolázatlan tömegeket kellett tájékoztatnia a 
polgári forradalom eszméinek alapfogalmairól, mozgósítania a forrada-
lom vívmányainak védelmére és korlátoznia a spontán önkényeske-
désben. Petőfi is tagja volt annak a választmánynak, amely az ilyen 
tendenciájú lap létrehozását szükségesnek mondotta ki, maga is gon-
dolt arra, hogy elvállalja szerkesztését. Végül is Arany Jánost ajánlotta 
maga helyett. Nem Táncsicsot, aki ugyancsak tagja volt ennek a 
választmánynak. A Petőfi által is helyeselt döntés - Arany és Vas 
Gereben társszerkesztősége - Táncsics tapintatos megkerülésének 
tűnik. (Külön kérdés lehetne a 48-49-es radikalizmus történetében 
Petőfi és Táncsics elveinek, publicisztikájának összehasonlítása!) 

A VI. kötet első része A Nép Barátját meglehetősen lekezeli, egy 
helyen egyenesen a nemesi érdekképviselet szószólójaként említi. Igaz, 
1848 nyarán egy Aranyhoz írott levelében Petőfi is „lepecsovicsozta" 
ezt a lapot, de hozzátette: Vas Gereben ha nem gazember is, de 
éretlen legény. Petőfi még 1849 tavaszán is küldött ide verseket, írt 
bele Arany János (politikai fölvilágosító cikkeket), Czuczor Gergely, 
Vajda János, Lévay József, Sárosi Gyula és számosan mások. És ne 
feledjük, ez a lap volt a hősi másfél esztendő legnagyobb példány-
számú, többnyelvű (tehát a nemzetiségek körében is hatékonynak 
szánt) politikai újsága, a kormány majd a Honvédelmi Bizottmány 
szubvencionált és hivatalosan is terjesztett lapja. Biztosan követett el 
Vas Gereben számos politikai baklövést, de a Marczius Tizenötödike 
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szerkesztője, Pálfy Albert sem volt hibátlan, és Táncsics is leírt olyas-
mit - talán csak taktikai okokból - , hogy a nemesség jószántából és 
igazságszeretetből törölte el a dézsmát és a robotot . A liberális sajtó-
ban is jelentek meg a forradalom szempontjából nagyon is pozitív 
hatásúnak szánt írások. 

Érdemes lett volna megemlíteni, hogy - lehetett a Batthyány-kor-
mány sajtótörvénye olyan, amilyen - országszerte új lapok születtek, 
agitatív cikkeket és költeményeket tartalmazó füzetes kiadványok, 
röplapok serege jelent meg, sőt még az 1848 végére megjelenő kalen-
dáriumok jelentős része is feladatot vállalt a tömegek politikai föl-
világosításában. 

Félreértés ne essék: nem holmi részletes sajtótörténetre gondolok 
(a forradalom és szabadságharc sajtója, költészete rég földolgozott), 
de célszerű lett volna említést tenni róla, tömören minősíteni. Már 
csak azért is, mert a következő az abszolutizmusról szóló fejezetekben 
szép példáját látjuk annak, hogy mennyire tanulságos a nemzeti tudat-
állapot megítélése szempontjából az ilyen kitekintés. A sajtó és az 
irodalom nem csupán a nemzeti ellenállás idején volt aktív, közvé-
leményformáló, tömegmozgósító erő! 

Az 1848/49-es fejezetek többször érintik az egyházak szerepét az 
akkori magyar politikai életben és a nemzetiségi mozgalmakban. Igaz, 
hogy inkább csak a püspököket, pártriárkákat, azok közül is az ellen-
forradalom és a Habsburg-ház szekértolóit. De Hám Jánoson és 
Rajasicson kívül volt Horváth Mihály is, Czuczor Geregely is; szerze-
tesek, falusi lelkészek, protestáns teológusok, izraelita rabbik álltak be 
honvédeknek. (A branyiszkói döntő rohamot vezető piarista; vagy 
Mednyánszky Cézár - akinek a bátyját az osztrákok fölakasztották, 
Sárközi György írt erről szép regényt Mint oldott kéve. . . címen -
története az idősebbek előtt ma is ismert.) A könyv e része talán egy 
félmondatot szentelt az „alsópapság" szerepének. Ennél valamivel 
többet érdemeltek volna. Nemcsak klerikális reakció volt, demokrata 
meggyőződésű klerikusok is voltak. Ez hozzátartozik a 19. század 
társadalomtörténetéhez. 

Hc 

„Az. önkényuralom kora" c. rész viszonylag gazdag művelődés-
történeti fejezetei tárgyilagosságukkal, lényeget kiemelő tömörségük-
kel, számomra, nagyon imponálóak. A „volt centralisták" néven, 
illetve „irodalmi Deák-párt"-ként említett csoport érdemeinek mélta-
tásánál finoman érzékeltetik, hogy az a hatalmas munka, amelyet az 
1850-es évek elejétől végzett történeti, közművelődési, irodalmi kiad-
ványok megjelentetésével, szervezéssel stb., óhatatlanul összefonódott 
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egyfajta pozíció-foglalási taktikával is. Ami ezután hamarosan oda 
vezetett, hogy például az irodalmi életet is egyetlen központból 
irányított, intézményekkel regulázott kulturális mozgalomként fogta 
föl. (Jellemző, hogy Kemény Zsigmond 1957-ben is „a hajdani 
Aurora szellemében" szerkesztendő zsebkönyv kiadását indítványozta 
az általuk akkor már körüludvarolt Aranynak!) A nemzeti lét és a 
hazai szellemi élet súlyos fenyegetettsége idején ez a tendencia még 
indokolható is lehetett. Néhány év múlva azonban ez az intézményes 
„egykéz" irányítás rohamosan anakronisztikussá, a kibontakozó, sok-
színűnek ígérkező, teljesebb irodalmi életre vonatkozóan egyre szűk-
keblűbbnek bizonyult. 

A szépirodalomról szóló fejezetben említett Jókai-művek sorába a 
magam részéről fölvettem volna a Forradalmi és csataképek 
1848149-ből c. novelláskötetet. Nemcsak azért, mert akkor ilyen 
tárgyú és szemléletű novellákat megjelentetni nem csekély bátorságról 
tett bizonyságot, azért is, mert a szellemi ellenállás kétségtelen fegy-
verténye volt. (Már ugyanabban az évben németül és külföldön is 
megjelent!) És a közhiedelemmel ellentétben Jókai nem csupán glori-
fikálta, mitizálta az előző másfél esztendőt, hanem elkeseredetten 
tette szóvá e novellák jónéhányában a gyávák, hitványak, árulók, kar-
rieristák, konjunktúra-kihasználók magatartását is. 

* 

A második kötet VII. fejezete még nagyobb terjedelemben, részle-
tezőbben szól a kiegyezés utáni közművelődési állapotokról. Körvona-
lazza a társadalom művelődési igényeit, számbaveszi a kultúrpolitika 
és a művelődés kereteit, intézményeit stb. A nagy terjedelem és a sok 
részlet ellenére is az a benyomásom, hogy a kötetnek ez a része mint-
ha inkább regisztráló lenne, mint mérlegelő-elemző, minősítő. Illetve: 
a mérlegelő-minősítő bekezdések többnyire az általános megállapí-
tások szintjén maradnak: a művelődéspolitika egyre sűrűsödő és éle-
ződő ellentmondásokat hordoz magában, a kultúrpolitikában érvé-
nyesülnek az uralkodó osztály érdekei, jelen van a nacionalizmus 
is . . . stb. 

Az egyetemes tudományfejlődés tendenciáinak jelzése is kissé lexi-
konszerűen hat. (Egy mellékmondat ju t pl. Taine „deter-
minizmusá"-nak, holott Taine művészetfilozófiai tanulmányai a 
század második felében író- és művészgenerációk ember- és műalkotás 
fölfogását befolyásolták egész Európában és nálunk, ha valamit meg-
késve is, a 70-es, 80-as években.) 

Néhány irodalomtörténeti vonatkozású részletről szeretnék a 
következőkben szólni. 
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Túl sommás megállapításnak érzem azt, hogy „Arany évtizedekre 
eposzok és balladák, különben ugyancsak korszerűtlen és folytatha-
tatlan . . . zsákutcájába fog beléveszni." (1444.) Azon kár lenne itt és 
most vitatkozni, hogy eposzt vagy balladát írni korszerű volt-e akkor, 
de Évtizedekre ebbe a zsákutcába való beleveszésró'l nincs szó. 

Ha már szükségesnek érezte a szerzó' viszonylag részletesen foglal-
kozni a kiegyezés utáni Jókai-művekkel, talán olyanokat is említhetett 
volna, amelyekben az öregedő író a kapitalizmus, a polgári társadalom 
általa korábban sem felhőtlennek látott világától elfordul, egyre sűrű-
södik kiábrándultsága, kifejeződik a magyar liberális nemesi rétegben 
való fnélységes csalódottsága. (Az aranyember, Ahol a pénz nem isten, 
Kiskirályok stb.) 

Történész részről irántunk való kedves gesztusnak fogom föl azt az 
állítást, hogy „Mikszáth Kálmán a kort minden történésznél jobban 
értette és érezte" (1211.) - A Mikszáthra mint publicistára való sűrű 
utalások pedig már-már azt a látszatot keltik, mintha a kitűnő író 
következetesen politizáló publicista is lett volna egyben. Mikszáth írt 
Tisza Kálmán mellett a 70-es évek közepén, ellene a 70-es évek végén, 
a 80-as években 48-as párti képviselő jelölteket támadott (nem is 
akármilyeneket: Pulszky Ferencet, Hermann Ottót stb.), híve volt az 
Egyesült Ellenzéknek, azután Tisza Kálmán pártjának, sőt élete utolsó 
kortesútján Tisza István híveként szerepelt. A többször említett, 
zömükben ugyancsak a 80-as években született politikai karcolatokat 
illeti: vannak közöttük élesek szép számmal, de tudjuk, egy-egy találó 
karikatúra gyakran többet használ mint árt a népszerűségnek . . . 

Egyébként dicséretére válik a fejezetnek, hogy „Tömegkultúra" 
címen a sajtónak és a könyvkiadásnak is jelentős figyelmet szentel. 

* 

Szeretném elkerülni azt a látszatot, mintha hibakeresés vagy 
hiánylista összeállítás szándéka hozta volna össze az általam itt elmon-
dottakat. Mivel egyetemünkön e korszaknak a magyar irodalomtörté-
netét tanítom, sűrűn tapasztaltam és tapasztalom, hogy azok a hallga-
tóim, akiknek a másik szakja nem történelem, nagyon tájékozatlanok 
a 19. század második felének magyar történetében. (Amit a közép-
iskolából hoztak magukkal, arra nem támaszkodhatom.) írói élet-
művekről, alkotásokról nem lehet beszélni történelmi háttér nélkül, 
különösen ha e korról is szólnak. 

E kitűnő munka rendkívül nagy segítséget jelent számomra - s 
bizonyára mások számára is - az okta tó munkában, s magunk is sok 
tanulsággal forgathatjuk. Megjegyzéseim mögött az az igény áll, hogy 
bárcsak még jobban sikerült volna! 
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NAGY MIKLÓS ELŐADÁSA 

Beszámolómban eló'ször a Bach-korszak és 1860 -61 , majd a kiegye-
zés előzményeinek ábrázolásával kívánok foglalkozni, utóbb rátérve 
1867 Szabad György nyújtotta értékelésére. 

Kitűnőnek tartom a sokoldalúságot, a nem elsősorban nemzeti sérel-
mekre, ellenforradalmi megnyilatkozásokra történő koncentrálódást. 
Bizonyítja Szabad György tárgyalásmódja, hogy itt nem csupán a nagy-
számú újabszolutizmus egyikéről volt szó, hanem egy szélsőségesen 
pazarló, torz pénzügyi politikájú kormányzatról, amely még saját távlati 
érdekeit se ismerte föl. Ez utóbbit igazolja, hogy Bachék megdöb-
bentően keveset fordítottak művelődési célokra. Az ötvenes évek gyér 
gazdasági, társadalomfejlődési eredményei megfelelően kirajzolódnak, 
irodalomtörténész szempontból ez azért is fontos, mert így megért-
hetjük Kemény Zsigmond bizakodását a nemesség polgárosodásában -
annak illúziós voltával együtt. 

1861 ábrázolásának most is az a vezérszólama, amit Szabad György 
annak idején a doktori értekezésében fogalmazott meg: nem lépett 
előbbre a magyar vezetőréteg a demokratikus jogok kiterjesztésében, 
ezért önrendelkezési programjának sem adhatott kellő súlyt, rövidesen 
rákényszerült az egyezkedésre. Számos elemét ismertük már a kényszer-
nek a nemzetközi helyzet, a gazdasági és nemzetiségi nehézségek síkján. 
Nem lényegtelen az az új mozzanat sem, amelyet a szerző így emleget 
egy fejezetcímben Alkotmányos fordulat önkényuralmi előkészítése. A 
Sennyey-Mailáth vezetés következetes manipulációjáról van szó,amely-
lyel megtörték, elnémították a valóságos, akár csak lehetséges ellenzékét 
a közös ügyeknek, beleértve ebbe még az összeesküvésbe keveredett 
Tisza meg Podmaniczky személyét is. 

1867 értékelését illetően vitába kell szállnunk Szabad Györggyel. 
Többek között azt mondja, Deák műve nyomán csak korlátozott lehe-
tőség nyílt a „történelmi múltban [ . . . ] kialakult gazdasági és társa-
dalmi torzulásoknak" korrigálására, sőt felszámolására (768.). Való 
igaz, s ezt a szintézis többi részeiből pl Katus László fejtegetéséből 
(960.) is megtudhatjuk, hogy a közös vámterületen Ciszlajtánia verse-
nye 1890-ig megnehezítette a hazai ipar, kivált a könnyűipar erőtelje-
sebb kibontakozását. E tény társadalomtörténeti vetülete sem közöm-
bös: belőle következik a nagybirtok vezető szerepének tartós fenn-
maradása. 

Ámde mi történik, ha elmarad a dualista berendezkedés, s helyette 
Kossuth programját követi az ország? Vajon akkor hazánk már vagy 
félszázad múltán nyugat-európai típusú szociális fejlődés részesévé 
válik? Az állami függetlenség roppant históriai erő, mégsem tüntethet 
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el ily rövid idő' alatt „társadalomtörténeti mélyrétegekben rejlő meg-
határozó tényezőket." Ezt a tételt olvashatjuk Hanák Pétertől a tízköte-
tes sorozat 7/1 kötetében (514.), ahol a távoli determinánsokat is 
megtalálhatjuk. Hatóerő „az európai agrárfejlődés 1 6 - 1 7 . századi el-
kanyarodása, „a városfejlődés és a polgárosodás elsatnyulása". Másod-
rendű érvként nem hallgathatjuk el, hogy nem is bizonyult épp remény-
telenül lassúnak a nagy lemaradás akkori bepótlása. Az előbb idézett 
helyen azt is kidomborítja Katus László, a magyar gazdasági élet egészét 
már kezdettől fogva inkább ösztönözte, mint fékezte a Monarchia 
integrált piaca. 

Ezzel párhuzamosan feltűnő tartózkodással nyilatkozik Szabad 
György a kiegyezést létrehozó nagy liberális nemzedék érdemeiről. 
Pedig Kemény vagy Eötvös igazán nem pusztán irodalmi teljesítmé-
nyéért érdemel koszorút! Mennyi őszinte szabadelvűséget, gyakorlati 
emberszeretetet tanúsítottak többek közt a nemzetiségi kérdésben. 
Negyvennyolcasság és hatvanhetesség között nem húzódik határozott 
választóvonal a nemzetiségi politikában már a kiegyezés előestéjén sem. 
Velejében ugyanazt hirdeti Mocsáry a nemzetiségek szabad nyelvhasz-
nálatáról, iskoláztatásáról, mint Eötvös József, s a korlátaik is ugyan-
azok: mindketten veszélyesnek, megvalósíthatatlannak ítélik a nemzeti-
ségi képviselők javasolta területi önkormányzatot (1356). Csak helye-
selhető, hogy a nemzetiségi viszonyokat tárgyaló Katus László meg-
értéssel ír Eötvösékről, s a jelzője róluk így hangzik: ,.Nemzetközi 
viszonylatban is kimagasló élgárda." (1357) 

2. 

Ellentétben a szintézis első (6/1) kötetével, amelyet ketten írtak 
(Spira György, Szabad György), a dualizmus első negyedszázadának 
körképe hét szerző munkája (Diószegi István, Katus László, Kolossá 
Tibor, Orosz István, Szász Zoltán, S. Vincze Edit, Vörös Károly). Ez 
mindenesetre biztosítja a magasfokú szakszerűséget, kifejezetten társa-
dalomtörténeti fejezetet azonban így is hiába keresünk a 6/2. kötet 
lapjain. Találkozunk ugyan üyen címmel A népesedés és a társadalmi 
szerkezet változása, azonban a szerző nézőpontja inkább a statisztikusé, 
demográfusé, településföldrajzosé, mint a társadalomkutatóé. Katus 
László nem beszél pl. a középbirtokos nemesség hanyatlásáról, hanem a 
témát átengedi a Tisza-éra politikai színképét felvázoló Szász Zoltán-
nak; ő az agrárius meg antiszemita mozgalmak kapcsán tér ki a 80-as 
évtized dzsentri-válságára s a polgárság lassú fölemelkedésére. 

E hiány részint eltűnik a sorozat egészét tekintve. Ugyanis a dualiz-
mus teljes időszakának társadalmáról összefoglalóan esik szó a 7/1. 
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kötet Hanák Pétertó'l készített V. fejezetében, Magyarország társadalma 
a századforduló idején címmel. Nem ártott volna figyelmeztetni e 
körülményre az előszóban, de máshelyt is! A Történelmi Szemlének a 
sorozat elkészültét és beosztását nyomon követő korábbi híranyaga alap-
ján e megoldás akár tömörítésnek, helykímélésnek tűnhet föl, ám gon-
dolhatunk egyébre is. Úgy hiszem, a történészek itt hozzánk hasonló 
gondokkal küszködnek. Egyformán nehezen tájékozódunk a 67-et 
követő két évtizedben, mindkét szaktudomány híjával van a korszerű 
monográfiáknak. Osztályok, rétegek helyzete, mozgása szempontjából 
tán még az adatgyűjtés hiányait emlegetni se túlzás. A most már 
nekiinduló kritika történet sokat jelenthet majd a historikusoknak, míg 
a mi szakmánknak nemcsak a dzsentri-hanyatlás életrajzára van égető 
szüksége, hanem az asszimiláció folyamatának feltérképezésére szintén, 
(gondoljunk pl. A Hétre, a lap gárdájára). 

Másfél évtizede megjelent Irodalomtörténeti Kézikönyvünk 4. 
kötete Eötvösék-Deákék, másfelől Tisza meg hívei között pusztán az 
ellentétet hangsúlyozta. „A kiegyezés a fúzióban telítődött meg vissza-
vonhatatlanul reakciós tartalommal" (i. m. 409), e mondatban összeg-
ződött az 1965-ben még általánosnak számító elítélés. Szász Zoltán úgy 
tárgyalja az 1875-1890 közti periódust a 6/2. kötet V. fejezetében, 
hogy megdől a korábbi értékelés. Meggyőzően hat főérve, amely szerint 
Tisza — a dzsentri-mentő látszat ellenére — inkább az iparosodást, mint 
a földbirtok elsőbbsége védelmét látta fő célnak. Nem ok nélkül ismerte 
föl benne határozott ellenfelét az agrárius ellenzék! 

Tisza kora volt ez - fűzhetjük hozzá - ám a jövő felé elsősorban a 
szakminiszterek munkássága mutatott: Baross vagy Trefort neve napja-
inkig világít. E részben, ahol kevés a kitűnő egyéniség, s azok arcvonásai 
is fölismerhetetlenné halványultak az eltelt évszázad alatt, igen elkelt 
volna néhány kimunkált, kerek arckép. Ilyet végül is nem kapunk, noha 
Szász Zoltán mintha két alkalommal is belefogna egy Tisza Kálmán-
portréba, (1167-68; 1219-21) . Hasonló a helyzet Andrássy Gyulával. 
Annál inkább számon kérhetjük ezt, mert a diplomáciatörténész Dió-
szegi István már többször bebizonyította, hogy a személyiségek és 
folyamatok ábrázolását összhangba tudja hozni egymással. Az össz-
benyomásunk az, hogy a „generális" jellemének megértését némiképp 
Jókai, Mikszáth sőt a fiatal Ady publicisztikája is elősegíti. Lelkese-
désük aránytévesztéssel párosult, ez azonban nem minősíthető puszta 
lelkendezésnek, egyéni hálálkodásnak, hiszen a mai historiográfia is 
hangsúlyozza Tisza eredeti és szuggesztív egyéniségét, nem arisztokra-
tikus vonásait. 

16 Irodalomtörténet 1981/1 
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3. 

Amikor a továbbiakban a szintézis művelődéstörténeti megállapí-
tásait vizsgálom, tisztában vagyok azzal, hogy ezek átszövik az egész 
művet, noha két speciális fejezet is épült belőlük, Szabad Györgyé s 
Vörös Károlyé. Nem nehéz felismerni e diszciplína művelőjének nehéz-
ségeit: tucatnyi művészetet, tudományágat kell áttekintenie, de úgy, 
hogy közben ne feledkezzék meg az egykori életmód, továbbá az 
oktatási-művelődési intézmények bemutatásáról, amellett feladata a 
politikai és társadalmi eszmék alakulásának nyomon követése. A két 
szerző az oktatási-művelődési institúciók rajza - tegyük hozzá lényeges 
helyeken újat adó rajza - mellett szinte kizárólag a fontosabb tudo-
mányágak, az irodalom s a művészet múltjával törődik; lemond az 
eszmetörténetről, életmódkutatásról, helyesebben, átengedi őket egyéb 
fejezeteknek. 

E megoldás érthetőbb Szabad György, mint Vörös Károly esetében. 
Mivel az előbbi az önkényuralom egészét dolgozza fel, módja van 
másutt a hiányok pótlására: a politikai csoportok ismertetése átmegy 
nála az ideológiák, magatartásformák felvázolásába, A differenciálódó 
parasztság c. alfejezetébe remekül beolvasztja a paraszti mindennapok 
freskóját. Vörös Károlynak nincs alkalma efféle átcsoportosításra, leg-
följebb a 7/1 kötet már ismertetett kiegészítő szerepére hagyatkozhat. 
Csakugyan, Hanák Péter már említett századfordulós szociális pano-
rámája alkalmat ad a kissé korábbi életmód rekonstruálására is. Bizo-
nyos fokig szintén visszavetíthetők korábbra a 7/2. kötet művelődés-
történészének, Szabó Miklósnak eszmetörténeti summázásai. Ezek során 
esik szó az egykori nacionalizmust tápláló historizáló közéleti fikciók-
ról: amilyen a magyar államalkotó képesség, ősi parlamentarizmus, 
követelménnyé emelt nemzeti jellem. 

E gondolatok forrásvidéke minden bizonnyal kimutatható már a 
Tisza-korszakban. Péterfy szellemes gúnnyal számol be a képviselő-
háznak a „nemzeti géniusz" érvényesítéséről folytatott 1889-i vitájáról, 
(1. A nemzeti géniusz c. írását.), s Beöthy se minden előzmény nélkül 
mintázza meg 1896-ban a híres volgai lovasát. Sajnos, vele Vörös Károly 
épp oly keveset törődik, mint a magyar birodalmi eszme korai aposto-
laival, Asbóth Jánossal, Rákosi Jenővel. A Nyelvőrnek a nyelvújítást 
kezdetben tagadó, népiesen provinciális maradisága mellett az újkon-
zervatívság úttörői is jelentkeznek ekkoriban - ám aránylag kevés 
figyelmet kapnak a jelen műben. Ha Asbóthra, vagy kivált a parlamen-
tarizmust támadó Simonyi Ivánra vagyunk kíváncsiak, jobb kalauzul 
szolgálnak Halász Gábor túlságosan is rokonszenvező tanulmányai, mint 
akár Vörös Károly, akár Szász Zoltán. 
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Általános eszmetörténeti vonatkozásban se lehetünk elégedettek. 
Nem csupán szegényes ismeretanyaggal kell számolnunk, hanem az 
áttekintést, kellő hangsúlyozást akadályozó feldarabolt tárgyalással is. 
Hiába keressük a hazai pozitivizmus, darwinizmus összefogott ábrázo-
lását, a könyv nyomán fogalmunk se lehet arról, a „létért való harc", a 
természetes kiválasztódás mennyire központi gondolata a kornak, mily 
gyorsan elvezet az uralkodóosztályok vagy a magyarság vezetőszerepé-
nek hirdetéséhez. Még a nevét se leljük Schopenhauernak a filozófia 
illetve az irodalom számára nyitott passzusokban, rövid jellemzése pusz-
tán az általános tudományfejlődésre szánt lapon bukkan fel. 

Summázó jellegűnek csak a Tömegkultúra c. alfejezetet mondhatjuk 
Vörös Károlytól, ez tájékoztat az egykori átlagember vallásosságáról, 
információigényéről, szórakozási formáiról. E hasznos kezdeményezés 
egyedül áll a kötetben. Ugyanis Szabad György nem tér ki a tömeg-
műveltségre; irodalom- és sajtószemlélete arisztokratikusnak nevezhető. 
Holott egyébként finoman árnyalt irodalom- s művészettörténeti cso-
portképe számomra e szintézis legvonzóbb, legmeggyőzőbb részei közé 
tartozik - már a stílusánál fogva is. Sajnos a népies best seller-szerző 
Vas Gereben éppúgy hiányzik belőle, mint általában a népoktató szép-
próza, vagy adomáskönyvek, élclapok egykori divathullámára történő 
utalás, az akkori színpadi látványosság-kultusz (Molnár György szín-
igazgató) számontartása. 

Ez a túlzott válogatás azonban többet ér, mint Vörös Károly fejeze-
tének kusza bősége, ahol eluralkodik az aránytalanság, fontos igazságok 
elsikkadnak, féligazságok túlfeszítettségük okán tévedésbe csapnak át. 
Mert mindössze féligazság a 19. század derekán költészetben, zenében, 
képzőművészetben, építésben kibontakozó, a népiesen át nemzetire 
törekvő tendenciák szoros párhuzamosítása. Akkora a különbség az 
egyes területek hagyományalapja, lehetőségei, s maguk az alkotók közt 
is, hogy 1865-70 körüli, nagyjából szinkron hanyatlásuk sem jogosít 
fel valamilyen átfogó, általános érvényű ítéletalkotásra. Vörösmarty, 
Arany, Petőfi meg Jókai művészete értékét, nemzeti organikusságát 
tekintve, nem állítható egy szintre Mosonyi muzsikájával vagy Feszi 
épületeivel. Az irodalmi népiesség sokkalta magasabbra emelkedett, 
mint a társművészetek rokon tendenciái. Vörös Károly kijelenti: „A 19. 
sz. első felének nagy kísérlete a magyar polgárosodásnak egy formájá-
ban is sajátosan magyar nemzeti kultúrában való kifejezésére, kudarcot 
vallott." (1446.) A líra, a verses epika, sőt részben Jókai és Kemény 
regényírása is ellentmond az ilyen következtetésnek. Másfelől csak-
ugyan lehet - rövid virágzás után - kudarcról szólni a nemzeti opera, 
szimfonikus muzsika és építészet tekintetében. (így ítélt számos helyen 
Szabolcsi Bence zenei vonatkozásban.) 

16* 
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Különösnek tűnhet, hogy ezt a széles tudományos közvélemény 
jóváhagyta különbségtevést az irodalom javára ilyen hosszasan fejtege-
tem, ezért csupán egyetlen momentumot említek még. Amikor Vörös 
Károly erősen viszonylagos értéknek látja irodalmi népiességünk vívmá-
nyait, akkor tulajdonképpen Arany 1850 utáni balladáinak, eposzainak 
„korszerűtlen és folytathatatlan" (1444.) voltából indul ki. Itt azonban 
helyénvaló egy ismert logikai formula alkalmazása. „Föltéve, de meg 
nem engedve" az efféle megítélést, még mindig jogosulatlan annak 
kiterjesztése az egész népies áramlatra! 

Hiányok felsorolására, tévedés cáfolatára fordítottam felszólalásom 
végső perceit. Akkor hát „minden rossz, ha a vége rossz"? Még a 
látszatát is el akarom kerülni az ilyen föltételezésnek! Meggyőződésem, 
hogy a szintézist évtizedeken át nem csekély haszonnal forgatják majd 
az irodalom, a társművészetek kutatói. Éppúgy következik ez társa-
dalmi megalapozottságából, mint európai látóköréből, az anyagbőségből, 
az ésszerű szerkezetből. Noha bírálhatók egyes művelődéstörténeti 
részek, meg kell gondolnunk, hogy e területen a módszertani tisztázat-
lanságok és egyes előmunkálati hiányok mellett, súlyos akadály a határ-
idők rövidsége. A csoportmunkák e nyomasztó velejárójával jónéhányan 
találkoztunk már! 

HOZZÁSZÓLÁSOK 

OLTVÁNYI AMBRUS 

A kötetet - az előadók véleményéhez csatlakozva - magam is a mai 
magyar tudományosság kiemelkedő teljesítményének tartom. A szerzők 
messzemenően hasznosították az újabb irodalomtörténeti kutatásokat, 
az ő eredményeikből viszont az irodalomtörténészek nyerhetnek fontos 
ösztönzéseket további munkájukhoz. 

Spira György igen sikerült, meggyőző és szuggesztív ábrázolást nyúj-
tot t az 1848/49-es forradalomról. A Kerényi Ferenc által hiányolt 
mozzanatok (egyes Petőfi-versek, Jósika, Madách vagy Vörösmarty 
szerepe) említetlenül maradását a magam részéről nem érzem súlyosabb 
múlasztásnak. A magyar köztudat amúgy is annyira hajlamos az iro-
dalom közvetlen politikai szerepének túlbecsülésére, mint talán 
egyetlen más ország közgondolkozása sem - a történettudománytól 
azonban helytelen lenne számonkérni ezt a beállítottságot. Egy olyan 
fajta nagyvonalú történelmi freskónak, aminőt Spira festett a maga 
témájáról, szükségképpen a leglényegesebb, a folyamat menetét alap-
vetően meghatározó összefüggésekre kell koncentrálnia, márpedig a 
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szóban forgó részletek aligha minősíthetők ilyeneknek. A Dicsőséges 
nagyurak. . . hatására csakugyan történhetett volna egy-két mondatnyi 
utalás, egészében véve azonban Petőfinek és radikális elvbarátainak 
fellépése (valamint az a félelmi pszichózis, amelyet az általuk szerve-
zendő parasztfelkelésről szóló rémhírek Pozsonyban kiváltottak) meg-
felelő hangsúlyt kap a szövegben. 

Az abszolutizmus koráról szóló rész egyetlen szerző: Szabad György 
munkája. A kötet munkatársai közül egyedül neki nyílt lehetősége arra, 
hogy egy hosszabb korszeletről átfogó képet adjon, a maga kimunkált 
koncepciójába illesztve be annak gazdaság-, társadalom-, politika-, 
eszme- és művelődéstörténeti vonatkozásait. Különösen a politika-
történet terén hoz sok újat (pl. az 1860-as évek első felében színre lépő, 
a kibontakozás lehetőségét más-más utakon kereső erők bemutatása-
kor), de - amint korábbi munkáiban is tette - érzékeny figyelemmel 
követi nyomon az irodalmi és kulturális jelenségeket is. Feldolgozására 
világos értékpreferenciák, egyértelmű rokon- és ellenszenvek nyomják 
rá bélyegüket. Nagy Miklóssal egyetértve, magam is úgy gondolom, 
hogy az egykori centralista kör tagjainak tevékenysége az indokoltnál 
szigorúbb megítélésben részesül. Eötvösnek és elvbarátainak liberaliz-
musa 1849 után kétségtelenül magán viseli (a mögöttük levő nagy 
történelmi Kudarcélmény lecsapódásaként) az önkorlátozás és beszűkü-
lés bizonyos jegyeit, a kor magyar gondolkozásának legmagasabb szint-
jét — elméleti megalapozottsága és európai horizontja folytán - mégis 
az ő munkásságuk képviselte. (A reális értékelés kialakítását megnehe-
zítik az idevágó kutatások - részben az irodalomtörténészek terhére 
írandó - hiányosságai is: pl. az a körülmény, hogy Kemény Zsigmond 
publicisztikájának összegyűjtésére és kiadására mindmáig nem került 
sor.) 

Vajda János irányában viszont sokkal több megértést tanúsít Szabad 
György. Az ő 1862-es röpiratairól szólva, a más kortársaknak felrótt 
dezilluzionizmust és kompromisszumkeresést csupán bocsánatos vétek-
nek tekinti; s nem marad adós az enyhítő körülmények felsorakoz-
tatásával. Szerinte Vajda rövidesen kigyógyult „a bécsi politika meg-
újulása iránti illúzióiból", ezért állt 1867-ben a kiegyezés támadóinak 
sorába. Jóval valószínűbb azonban, hogy a Vajda útját tarkító, feltű-
nően sűrű és éles politikai fordulatokban egy impulzív, kiegyensúlyo-
zatlan, féktelen dicsőségvágytól fű tö t t egyéniségnek a sikerre és érvé-
nyesülésre irányuló erőfeszítéseit kell látnunk. 

Szabad György úgy látja, hogy „az a hajdani centralista mag körül 
szervezkedő és többek között Kemény Zsigmondot, Gyulai Pált és 
Salamon Ferencet is magához csatoló értelmiségi csoportosulás, amely-
nek Csengery Antal volt a lelke" (az ún. „irodalmi Deákpárt") nem kis 
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részben alkalmazkodóképességének és kivételes politikai helyzetenek 
köszönhette a kor szellemi életében betöltöt t vezető' szerepét. Ez a kör 
- mint írja - országos tekintélyét, az önkényuralom viszonyai között 
számára megnyílt pozíciószerzési lehetőségeket, a Tudományos Aka-
démia irányítására való befolyását saját súlyának növelésére használta 
fel, a tudatformálás monopolizálására tört , „és mind több csoport-
érdeket, hovatovább pártszempontot vegyített a tudománypolitikába." 
Ez a felfogás éppenséggel nem újkeletű. Gyulaiék ellenlábasai: Vajda 
János Tolnai Lajos, a Palágyi-fivérek már annakidején megfogalmazták, 
tovább élt a két háború közötti korszak egyes ideológusainál is, s 
számos, a legutóbbi évtizedekben készült irodalomtörténeti munkában 
ugyancsak hangot kapott . Ténylegesen azonban ennek a körnek a — 
sem származás, sem nemzedéki hovatartozás szempontjából nem egy-
ívású - tagjait a felismert és tudatosult elvrokonság, ideológiai és 
politikai nézeteik, erkölcsi és esztétikai eszményeik hasonlósága 
kapcsolta össze. Magától értetődőleg ezeknek az elveknek a hirdetésére 
és terjesztésére törekedtek szerkesztői és irodalompolitikusi működésük 
során is, de ez még nem minősíthető a más állásponton levők kiközösí-
tésének vagy egzisztenciális tönkretételének. Ilyesmire egy olyan kor-
szakban, amelyben az irodalmi és kulturális élet nagyobbrészt kapita-
lisztikus üzleti vállalkozások keretei között zajlott, egyszerűen nem is 
volt lehetőségük. (Jókai irányában pl. legtöbbjük csakugyan ellenérzés-
sel viseltetett - mégsem tudtak gátat vetni népszerűségének.) Vitatha-
tatlan — és nyilvánvalóan Gyulaiék együttműködésére is érvényes -
szociálpszichológiai törvényszerűség, hogy minden csoportképződés és 
csoportkohézió maga után vonja az elfogultságok, egyoldalúságok, 
optikai torzulások és innen adódó hibás döntések veszélyét. Magatartá-
suk legfőbb jellemzője mégsem az elvtelen klikkezés és cimboráskodás, 
sokkal inkább a mély kötelesség- és felelősségérzet, a meggyőződésük 
melletti szilárd és következetes kitartás volt. 

Az 1867 utáni évtizedek művelődésével foglalkozó, Vörös Károly 
tollából származó fejezetet lényegesen többre értékelem, mint Nagy 
Miklós. A szerző teljesítménye módszertani szempontból is igen értékes, 
és mintegy példát szolgáltat rá, hogyan kell a kulturális fejlődést törté-
nészi nézőpontból megközelíteni. Ha akadnak is szövegében kisebb 
pontatlanságok és ellentmondások, különleges érdeme, hogy a tárgyalt 
korszak művelődésének egészét (a szellemi élet intézményes struktúráit 
ugyanúgy, mint a tudományt , az irodalmat és a többi művészeteket, 
valamint az idáig annyira elhanyagolt tömegkultúrát) egységes, össze-
függő vonatkoztatási rendszer keretei között értelmezi s a vizsgált 
jelenségeket a hazai polgárosodás - hol elakadó, hol felgyorsuló -
folyamatával szerves összefüggésben, e folyamat eredményeinek és meg-
oldatlanságainak vetületeként mutatja be. 
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VÖRÖS KÁROLY 

Az 1867-tó'l 1890-ig terjedő korszak művelődéstörténetének íróját 
már csak a munkájával foglalkozó hozzászólások magas színvonala is 
vissza kell, hogy tartsa az olyanféle olcsó - ha nem is egészen jogosulat-
lan - mentegetődzéstől, mint a rendelkezésére álló tér kötött terjedel-
mére és a megírásra felhasználható idő (mástól átvett munkáról lévén 
szó) viszonylag rövid -voltára való hivatkozás. A vita tárgyát képező 
szöveg, akárhogyan készült is, immár úgy, ahogyan van, maga kell, hogy 
helytálljon önmagáért, - s létrejöttének külső körülményei épp úgy 
nem szolgálhatnak mentségül, mint ahogy előnyt sem biztosíthatnak 
számára. Már csak azért sem, mert e fejezet (elsősorban Nagy Miklós 
megfogalmazásában) két igen lényeges művelődési terület: az életmód, 
illetve az eszmék bemutatását illetőleg marasztaltatik el: ezzel szerző elé 
a megjegyzések érdemi megválaszolását állítva feladatul. 

E hiányok közül azonban egyiknek: az életmód ábrázolásának 
hiányát illetőleg mégis külső körülményre kell hivatkoznom. Mivel még 
az egész vállalkozás tervezése során megállapodás született arról, hogy 
az életmód bemutatására a társadalomtörténet kereteiben kell hogy sor 
kerüljön, ezzel a kérdéssel eleve nem is lehetett szándékom foglalkozni. 
Szabad György fejezete társadalomtörténetet is ad: innen az ő méltán 
dicsért életmódleírásai is (aminthogy a sajtó alatt levő V. kötetben az 
életmódot magam is a társadalomtörténetbe illesztve tárgyalom). A VI. 
kötet 1867 utáni részében társadalomtörténet nem tárgyaltatván (amit 
pedig e rész egyik lektoraként magam is hiányoltam), az életmód 
tárgyalását sem volt hova beilleszteni. 

Ami azonban a szövegben elsősorban Nagy Miklós és részben 
Nacsády József által is önmagában nem indokolatlanul hangsúlyozva az 
eszmetörténet szűkös tárgyalását illeti, úgy vélem, ezt részint a korszak 
e fejezetbe mindenképpen beveendő művelődési eredményeinek bősége, 
részint a korszakra jellemző eszmék hazai fejlettségi foka magyarázza. A 
korszak ui. egy, a feudalizmusból a kapitalizmusba átvezető hosszabb 
periódus utolsó szakaszaként művelődésében is rendkívül heterogén 
képet mutat, melyből végül is - mintegy rendezőleg - két fő tendencia 
emelkedik ki: egyrészt az új társadalmi formáció igényeihez méretezett 
műveltség elsősorban gyakorlati-szervezeti megalapozása (részint az 
ehhez szükséges intézmények felállítása, részint a polgári műveltség 
külföldi eredményeinek honosítása által), - másrészt a polgári forra-
dalmat előkészítő liberális eszméknek, illúzióknak és váradalmaknak 
uralomra jutván, ill. megvalósulván lassú devalválódása és elavulása az 
őket kísérő ill. kifejező stílusok és művészi formák elavulásával, meg-
haladottá válásával együtt. 
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A kor központi problémáinak ilyen és ilyen szempontú szemlélete a 
fejezet rendező elveként véleményem szerint sajátlag történeti meg-
közelítésben továbbra sem alkalmatlan arra, hogy egyrészt rendezze az 
adatoknak Nagy Miklós által „kuszá"-nak talált bőségét, másrészt, e 
fejezet legvégső céljának megfelelően, ennek az összetett fejlődésnek 
egyes elemeit a maguk reális összefüggéseibe helyezze be. Alkalmas erre 
még akkor is, ha az eszmetörténetinek nevezett jelenségeknek a kor 
művelődésében a szöveg nem tulajdonít is olyan rendező és szervező 
funkciót, mint azt Nagy Miklós az említett központi tendenciák súlyá-
hoz viszonyítva talán túlzott igénnyel kívánja. Az itt jelentkező új 
eszmék jó részének hazai valóságos érvényesülésére ui. csak az 1890 
utáni időszakban fog sor kerülni (ha időközben - megkésett import-
áruként - nem válnak túlhaladottakká), - arról nem is szólva, hogy az 
esetek jó részében (talán csak a magyar nacionalizmus - ilyenként 
viszont korunk elé is visszanyúló - ideológiájától tekinthetve el) ezek 
az eszmék nálunk korántsem a maguk egészében, éppenséggel rendszer-
ként, esetleg tovább is fejlesztve, mint inkább csupán egy fajta a 
„levegőben levő" s a magas műveltség vagy tudomány szintjén is már 
csak szűk kör számára szolgáló gondolattöredékekként, mintegy 
nyomokban jelentek meg, nem önmagukban válva ideológiává, hanem a 
művelődés körképén belül inkább a tömegkultúra nagy konglomerá-
tumába olvadva be. Ilyen körülmények között - legalábbis egyelőre -
nemcsak tárgyalásuk jelenlegi súlyát és helyét érezzük indokoltnak, de 
azt is éppen hogy természetesnek találjuk, ha e szintetikus igényű 
fejezet egyes eszmei irányokról és képviselőikről kevesebb információt 
tartalmaz, mint például Halász Gábor analitikus igényű esszéi. 

Nem tudok viszont egyetérteni Nagy Miklóssal abban, hogy a 19. 
század dereka költészetben, zenében, képzőművészetben, építészetben 
kibontakozó, a népiesen át nemzetire törekvő tendenciáinak nagyjából 
szinkron hanyatlása nem ad alapot valamely általános hanyatlást meg-
állapító ítéletalkotásra, - már csak e különböző területek alkotóinak 
szintkülönbsége miatt sem. Eltekintve ui. attól, hogy felelőtlen eljárás 
lenne a történész részéről, ha egy elemeiben ténylegesen ennyire szink-
ronban haladó jelenségegyüttesből nem kísérelne meg következtetéseket 
levonni, az elért szintek különbözősége nem bizonyíték e különböző 
ágakban megállapítható hanyatlások egyformasága, ill. okaiknak azonos-
sága ellen, - sőt éppenhogy aláhúzza a kultúra és az általa kifejezett 
tágabb igények válságának totális voltát. Mégpedig annál erősebben, 
minél világosabbak maguk a Nagy Miklós által felsorolt példák és 
tények, nagyon is azt bizonyítva, hogy a reformkorban, ill. annak 
talaján megkezdett út a 80-as évekre a kultúra egyik tárgyalt területén 
sem bizonyult folytathatónak. Hiszen a verses epikának Arany után épp 



A Társaság munkájából 249 

úgy nem volt folytatója, mint Kemény regényírásának; a Jókai regény-
írásában nemcsak a Nacsády József által helyesen hivatkozott szemlé-
leti, hanem művészi változás is erre utal, s nincsenek folytatói a népies-
ség lírájának sem, - hacsak Vargha Gyulát vagy Szabolcska Mihályt 
nem tekintjük továbblépésnek. A műveló'dés további útját - s itt fenn 
kell tartanom a szövegben leírt véleményemet - nem az irodalmi 
népiesség és a más ágakban is vele azonos társadalmi és eszmei bázison 
kialakult ízlés, stílus, forma és igény fogja meghatározni; — olyan 
jelenség ez, amit a végül is az igényeket megszabó társadalmi fejlődés 
tényei nemcsak hogy alátámasztanak, de (többek között éppen az 
eszmetörténet idézett jelenségeivel is) egységbe is foglalnak. 

A fentiekből könnyen úgy tűnhet, hogy szerző kategorikusan vissza-
utasítja a szövegét érintő megjegyzéseket. Ha ez lenne is a látszat, 
valójában éppen nem erről van szó. Történeti megközelítésből nézve, a 
művelődésében is átmeneti és ilyenként egyszerre hanyatló és újat 
alapozó korszak értékeinek rendje némileg különbözik az irodalomtör-
ténészétől. Az eszmetörténet a vonatkozó kutatások minden eddigi 
figyelemreméltó eredménye mellett sem tudja még olyannyira meg-
határozni a korszak arculatát és rendezni jelenségeit, hogy egy ilyen 
szükségképpen komplex igényű tárgyalásnak közös nevezőjévé vál-
hatnék. A történész a művelődés különböző ágaiban is legalább annyira 
társadalmi igények kielégítőit látja, mint amennyire értékeli saját auto-
nóm fejlődésük telejesítményét. Értékeléseink eltérései is a megköze-
lítésnek ebből a különbözőségéből származnak, - de ahhoz, hogy 
közeledhessünk egymáshoz - ami talán egyik félnek sem közömbös, -
éppen az efféle viták segíthetnek hozzá. Ezért köszönöm a megjegyzé-
seket, és az alkalmat és lehetőséget, hogy válaszolhattam rájuk. 

SZABAD GYÖRGY 

Köszönetemet fejezem ki a felszólaló irodalomtörténészeknek 
figyelmükért, sokban indokolt észrevételeikért. Hadd jelezzem elöl-
járóban, hogy már a kéziratnak is volt irodalomtörténész bírálója, ha az 
általam feldolgozott korszak jelen- vagy most is távollevő kutatói előt-
tem ismeretlen szervezési okokból annak vitáján nem is vettek részt. 
Sok szó esett ez alkalommal is a kollektív munkálatok nehézségeiről. 
Ezeknek egy része természetes, egy része nem az. A Kerényi Ferenc 
által mondottakhoz kapcsolódva sietek mindenekelőtt leszögezni, hogy 
a kötet aláíratlan előszava nem a szerzők kollektív megnyilatkozása, sőt 
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jómagam mind annak, mind a bevezetésnek, mind a többi szerző'jegyze-
teinek a szövegét csak a kötet megjelenése után ismerhettem meg. 

Mielőtt a kötet tartalmi különbségeit is figyelembe véve a vitaülés 
netán azt az általánosító következtetést vonná le, hogy az érdekelt 
történészek együttese „önmagában meghasonlott közösség", hang-
súlyozni kívánom, milyen sokra értékelem például Vörös Károly kollé-
gámnak az irodalomtörténészek által megbírált teljesítményét, noha 
eltérő módszert alkalmazott az enyémtől. Nagy Miklós helyesen figyelt 
fel arra, hogy nekem, aki az önkényuralom korszakának megírásában 
nem osztoztam társszerzőkkel, némileg nagyobbak voltak a művelődés-
történeti mozzanatok megvilágításában a manőverezési lehetőségeim, 
mint neki. Ugyanakkor a számomra megszabott terjedelmi keretek 
között fokozottan rákényszerültem bizonyos súlyozásra. Ezért sem 
általában írtam a művelődési viszonyokról, hanem mindenekelőtt arról, 
mik voltak az önkényuralmi tudatformálás céljai és eszközei, s hogy a 
társadalmi viszonyok változásai és a politikai feltételek által meghatá-
rozottan, milyen küzdelem bontakozott ki ellene. Ez magyarázza azt -
az egyik történész bírálóm által a kötet kéziratának vitájában helytelení-
tett - eljárásomat, hogy az Oktatási reform és konzervatív tudat-
formálás című alfejezetemet a Magyarországnak az osztrák császárságba 
való beolvasztása önkényuralmi kísérletével foglalkozó politikai törté-
neti fejezetbe tagoltam és nem abba a par excellence művelődéstörté-
netibe, amelyik címének megfelelően a „kulturális értékek mentésének 
és gyarapításának" bemutatására korlátozódik. S ez magyarázza azt is, 
hogy elsősorban az ebben a küzdelemben tudatos szerepet játszó ténye-
zők kerültek az adott keretek között kiemelésre szövegemben (szerény 
megítélésem szerint ezt a körülményt ítélte vitathatóan „arisztok-
ratizmusnak" Nagy Miklós) és viszonylag háttérbe szorultak a spontán 
tényezők, illetve a tömegkultúra jelenségei, ha teljesen nem hiányoznak 
azok sem. Itt jegyzem meg a kérdéskört illetően végül, teljesen indo-
koltnak tartom, hogy Nacsády József hiányolta Jókai egykorú művei-
nek seregszemléjéből 1848/49-cel foglalkozó, valóban jelentékeny 
novella-gyűjteményének említését. 

Nagy Miklós jól vette észre, hogy különbség van a kiegyezéssel 
foglalkozó, általam írott részben, illetve a dualizmus korát tárgyaló 
fejezetekben annak megítélése tekintetében, mennyiben biztosította az 
új rendszer „a történeti múltban . . . kialakult gazdasági és társadalmi 
torzulások korrigálását". Nem hiszem, hogy ez az irodalomtörténeti 
fórum jelenti a legjobb alkalmat ennek a sokat vitatott kérdésnek az 
újravitatására. így — ha az eszmecsere során e kérdéskört érintő újabb 
konkrétum, ill. az újravitatás igénye nem merül fel - ez alkalommal 
beérem annak jelzésével, hogy ugyanazt a problémát még ugyanazon 
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anyag alapján sem bizonyos, hogy két történész egyformán világítja 
meg, még kevésbé, ha sokban eltérő anyag alapján, eltérő szempontok 
szerint és eltérő úton-módon közelíti meg a tárgyat. Az mindenesetre 
bizonyos, hogy ha netalán én írtam volna meg a szerintem gazdasági 
tekintetben is kényszerközösségi bázisra alapozott dualista Monarchia 
történetét, úgy a jelenlegitől sokban eltérő előadással találkoztak volna 
az összefoglalás olvasói, aminthogy minden bizonnyal az önkényuralom 
korát is másként idézte volna fel kollégáim tolla, mint az enyém. 

Míg a dualizmus kora megítélésének csak bizonyos különbségeiről 
beszéltem, indokoltnak tartom annak hangsúlyozását, hogy 1848/49 
alapkérdéseinek egész sorát gyökeresen másként látom, mint Spira 
György. A Batthyány-kormánynak például még a nemzetiségi politi-
kájában is lényegesen több pozitívumot találok nálánál. Ezt szükséges-
nek tartom megemlíteni, mielőtt rátérek arra, hogy Nagy Miklós szűk-
keblűnek ítélte Kemény Zsigmond és az ún. centralisták nemzetiségpoli-
tikájának tárgyalásmódját. A közvetlen választ megelőzően hadd emlé-
keztessem egyfelől arra, hogy Kemény nemzetiségpolitikai cikksorozata 
értékeinek méltánylásáért korábban éppen ő részesített elismerésben. 
Másfelől hadd hívjam fel a figyelmét arra, hogy Eötvös A nemzetiségi 
kérdés című munkáját, az 1868. évi nemzetiségi törvény egyik legfőbb 
koncepcionális előzményeként a kötet egy másik fejezete tárgyalja 
részletezően. Nem rejtem azonban véka alá azt a véleményemet, hogy a 
Habsburg-birodalom, a szerinte a magyarság számára biztonságot nyúj tó 
hatalom iránt illúziókat támasztó Kemény Zsigmond és az ún. centra-
listák, köztük Eötvös József nemzetiségi politikáját az általam tárgyalt 
korszak fordulópontján valóban kritikusan ítélem meg, valóban nem 
tartom a helyzet támasztotta követelményeket kielégítőnek. 1861-ben 
- szerintem - igen nagy mulasztás volt nem kísérelni meg konkrét 
egyezkedési tárgyalásokon annak a nemzetiségi megbékélésnek a te tő 
alá hozását, amire a közös elnyomatás tanulságai, illetve az emigráció, 
Kossuthék, Telekiék előkészítő munkája nyomán kivételesen kedvező 
alkalom nyílott. Az erre irányuló konkrét kísérletek elhárításában, 
illetve keresztezésében a „centralistáknak" és személy szerint Eötvös 
Józsefnek, a képviselőház általános elvek deklarálására korlátozódó 
nemzetiségi bizottsága elnökének bizony nagy a felelőssége. 

Oltványi Ambrus szakavatott hozzászólásában is a „centralisták" 
szövegembeni szerepeltetését tette szóvá. Hadd emlékeztessem arra, 
hogy nagy befolyásukat a kor szellemi életére nemcsak felkészült-
ségüknek, hanem annak a körülménynek is tulajdonítom, hogy egyedül 
az ő csoportjuk volt az a Magyarország polgári átalakulásának és önkor-
mányzata biztosításának előkészítésén dolgozó reformtáborból, amely-
nek az önkényuralom lehetővé tette a pozíciószerzést s amelyet ugyan-
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akkor a közvélemény is akceptált. Azt remélem, sikerült világossá 
tennem, hogy tevékenységüket a korszak nehéz körülményei között 
sokban pozitívnak, a polgári átalakulást hasznosan előmozdítónak s az 
értékőrzést is szolgálónak tekintem, ha politikájukat kritikával is illet-
tem. Ugyanakkor hangot adtam annak a korántsem csupán Vajda János 
kifakadásaira, hanem objektív forrásanyagra is épülő véleményemnek, 
hogy nemcsak az önkényuralom rovására éltek a kulturális élet irányí-
tásában számukra adódó kivételes lehetőségekkel, hanem bizonyos 
értelemben a monopolizálókra jellemző módon a közösség érdekeivel 
azonosított csoportérdekeik javára is. Ezzel is összefüggött készségük az 
együttműködésre a konzervatívokkal a Tudományos Akadémiától az 
Országos Gazdasági Egyesületig. Mindebben természetesen óriási 
különbség mutatkozott pl. Csengery, Gyulai magatartása, illetve 
Eötvösé, Szalayé között. Azt remélem azonban, hogy az erre utaló 
különbségtevés elég egyértelmű előadásomban. 

Ismételten köszönetet mondva az irodalomtörténész kollégáknak 
véleményükért hadd zárjam feleletemet Eötvös Józsefnek egy, a 
nemzetiségi kérdés kapcsán megfogalmazott, általam már más alkalom-
mal is idézett, ám vitánkra nagyon is vonatkoztatható mondatával: 
Azok, kik egy hegy csúcsára törekszenek, ha a küzdelmet nem adják fel, 
,,bármi különböző oldalról indultak is ki, mentől magasabbra emelked-
nek, annál inkább közelednek egymáshoz, s végre találkozni fognak". 

SPIRA GYÖRGY* 

A most nyomtatásban visszaidézni próbált vitaülésen az utolsó pil-
lanatig halogattam felszólalásomat, hogy előtte minél több irodalom-
kutató véleményével megismerkedhessem. így azután, mire végül észbe 
kaptam és mégis szót kértem, már nagyon eljárt az idő s a közönség is 
jócskán megfogyatkozott. Felszólalásomban ezért nem tértem ki vala-
mennyi felmerült kérdésre s, amire kitértem, arról is igyekeztem lehető-
leg röviden beszélni. Mivel azonban a vitaindító referátumok - részint 
közvetlen, részint közvetett formában - elsőrendű fontosságú problé-
mák egész sorát érintették, most, hogy szélesebb nyilvánosság elé lép-
hetek, szeretném nézeteimet valamivel bővebben kifejteni. 

*Spira György hozzászólását — mint maga is utal rá - a vitaülés 
után fogalmazta meg jelen kibővített formájában. 

A szerk. 
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A korszakbeosztásról 

Kezdem avval, hogy egy munkának - én is jól tudom —, ha egyszer 
elhagyta a sajtót, önmagáért kell helytállnia s az olvasó nem köteles 
tekintettel lenni azokra az (eló'tte általában amúgy is rejtve maradó) 
nehézségekre, amelyekkel a szerzó'k a kézirat kidolgozása közben küsz-
ködtek. Ennek ellenére már a vitánk tárgyát képező kötet más szerzői is 
hivatkoztak efféle nehézségekre (kivált a terjedelem korlátozott voltá-
ból származottakra), s példájukat magam is kénytelen vagyok követni -
már csak azért is, mert némely számunkra eleve adott kötöttségek nem-
ismerete bírálóinknál esetenkint kifejezett félreértések forrásává lett. 

Ilyen kötöttség volt például, hogy a kiadványsorozat szerkesztő-
bizottsága a mi VI. kötetünk lapjain elbeszélendők időhatárait 1848-
ban és 1890-ben jelölte meg, ami azután Kerényi Ferencben - mint 
tapasztaltuk - periodizációs állásfoglalás képzetét keltette. Holott a 
valóságban nincs olyan történetkutató - én legalábbis még egyetlen-
eggyel sem találkoztam - , aki azt vallaná, hogy az 1848-tól 1890-ig 
terjedő időszakban Magyarország történetének egyik egybefüggő s a 
korábbi meg a későbbi időszakoktól elkülönítendő korszakát kell lát-
nunk. S az igaz, hogy - ha a kötetet záró 1890. esztendőről nem is -
előadásunk kezdőpontjáról, 1848 márciusáról a kötet előszavában és 
bevezetésében mint korszakhatárról esik szó, ez azonban távolról sem 
tükrözi a kötet valamennyi szerzőjének a véleményét; jómagam például, 
mint korábban,1 úgy most is azt vallom, hogy Magyarország újkori 
történetét két korszakra kell bontanunk s ezek közül az első, a polgári 
átalakulás (vagy úgy is mondhatom: a polgári forradalom) korszaka 
1790-től 1867-ig, a második, a polgári rend teljes kibontakozásának a 
korszaka pedig 1867-től 1918-ig számítandó. Ami - mellesleg - egybe-
cseng azzal a meggyőződésemmel, hogy a negyvennyolcas forradalom a 
polgári átalakulás magyarországi folyamatának nem nyitánya s nem is 
záróköve, hanem tetőzése. 

A forradalom előzményeiről 

Most pedig rátérek Kerényi Ferenc első lényegbevágó kritikai észre-
vételére, amely szerint a kötetnek a negyvennyolcas forradalom törté-
netét tárgyaló (általam írott) részében bővebben kellett volna foglal-

1 Ld. Spira György: A magyar történelem újkorának kezdeteiről, 
Spira György: A negyvennyolcas nemzedék nyomában, Bp, 1973, 
295-304 . 
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koznom az előzményekkel - legalábbis ami „a magyar liberális reform-
mozgalom programjának, az érdekegyesítésnek" a kialakulását és 1848 
előtti hódításait illeti - s ezt már csak azért is meg kellett volna 
tennem, mert a sorozatnak a korábbi fejlődést bemutatni hivatott előző 
kötete még nem látott napvilágot. S hogy az előzményekről az olvasó-
nak pontos tájékoztatást kell kapnia, azt nem is vitatom, sőt nyugodt 
lélekkel kijelenthetem, hogy az előzmények ecsetelésére magamtól is 
eleve nagy gondot fordítottam volna, - ha munkám önálló könyvnek 
készül. De hát nem annak készült, hanem egy Magyarország történetét a 
maga egészében felvázoló mű egyik részének, s ezért - mi tagadás -
azon voltam, hogy a rendelkezésemre álló szűkre szabott terjedelemből 
lehetőleg minél kevesebbet áldozzak fel olyan kérdések taglalására, 
amelyekről a - kétségkívül csak valamivel később megjelenő, de magára 
sokat már igazán nem váratható - megelőző kötetnek kell képet adnia. 

Kerényi Ferenc azonban nem pusztán azt kifogásolta, hogy az én 
szövegrészem az olvasót nem hozza kellő előismeretek birtokába, azaz 
nem pusztán didaktikai mulasztásban marasztalt el, de szemléleti hibá-
ban is, ami szerinte abban mutatkozik meg, hogy az 1848 márciusára 
következő félesztendőt elvileg sem olyan időszakként tárgyalom, amely-
ben mintegy töretlenül folytatja teijeszkedését és végre teljes diadalt 
arat a „reformkor" már 1848 előtt is mind szélesebb köröket - mind 
szélesebb nem-nemesi köröket is - átható vezérgondolata, a már emlí-
tett „érdekegyesítő liberalizmus", hanem 1848 márciusát vízválasztó-
ként kezelem, holott „a liberálisok számára általában - ügymond - nem 
m á r c i u s . . . az igazi vízválasztó, hanem 1848 szeptembere, amikor már 
nincs remény a hagyományos liberális politika változatainak folytatá-
sára". S ezen a ponton bizony vitatkoznom kell bírálómmal. 

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a magyar liberális nemesi 
mozgalom programja (illetve - pontosabb szóhasználattal - célja) való-
jában 1848 előtt sem az érdekegyesítés, hanem már a kezdet kezdetén is 
az ország polgári átalakítása volt, s az érdekegyesítésre (azaz — szaba-
tosabban fogalmazva — a polgári átalakulásban érdekelt országlakók 
összességének a liberális nemesi mozgalom melletti felsorakoztatására) 
a liberális politikusok ennek megfelelően már kezdetben sem mint ön-
célra, hanem csak mint az említett végcél, a polgári átalakulás egyik 
elsőrendű vagy éppen legfőbb feltételére, eszközére tekintettek. Re-
formpolitikának tehát a magyar liberálisok 1848 előtt képviselt politi-
kája is legfeljebb az általuk e kezdeti szakaszban alkalmazott módszerek 
vonatkozásában nevezhető, voltaképpeni céljukat illetően azonban már 
ekkori politikájuk sem minősíthető így; s jómagam éppen azért nem is 
használom soha sem a reformmozgalom, sem a reformkor (szak) kifeje-
zést, mert hangsúlyozni kívánom, hogy a magyar liberálisok célja már a 
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forradalmi helyzet megteremtó'dése és a forradalom tényleges kirob-
banása előtt sem az adott feudális rend megreformálása, hanem a teljes 
formációváltás, a feudális rendnek tőkés renddel való felcserélése, azaz 
már ekkor is egy forradalmi jelentőségű változás keresztülvitele volt. 
Vagyis ezen a - szerintem leglényegesebb — ponton éppen én látom 
szorosabbnak a magyar liberálisok március előtti és március utáni tevé-
kenység közti kapcsolatot, mint azok, akik az ő március előtti lépései-
ket mindössze reformtörekvések megnyilvánulásaiként szokták jelle-
mezni. 

Másodszor: szeretném leszögezni, hogy a liberalizmust (meg - hadd 
tegyem hozzá - a vele szorosan egybefonódó nacionalizmust) Kerényi 
Ferenccel egyetértésben én is az 1840-es évek uralkodó eszmeáramlatá-
nak tartom s én is vallom, hogy ezt az eszmeáramlatot mint átmeneti 
állomást azok sem kerülhették meg, akik idővel meredekebb útra tér-
tek. Én is ismerem továbbá azokat a szakirodalomban fellelhető s általa 
hivatkozott megállapításokat, amelyek a liberális nézeteknek a nemesi 
közvélemény keretein túl is tapasztalható térhódításaira hívják fel a 
figyelmet, s ismerem a szóban forgó megállapítások helyességének igazo-
lására eddig felhozott szórványadatokat is, amelyek a liberális eszmék 
nem-nemesi körökbe való behatolásának különösebben széles körű vol-
táról persze nem, megindulásáról azonban kétségkívül meggyőznek. Mi 
több: az efféle szórványadatok számát magam is jócskán szaporíthat-
nám - például egy sor olyan polgári állású személy fölemlítésével, aki 
várostörténeti kutatásaim tanúsága szerint már 1848 előtt a liberális 
politika híve lett. Azt azonban, hogy az érdekegyesítésre irányuló 
erőfeszítések 1848 előtt bármikor is frontáttörés-számba menő sikert 
arattak volna, az összes általam ismert ilyen természetű adat figyelem-
bevételével sem állíthatom, sőt e helyütt is épp az ellenkezőt vagyok 
kénytelen megállapítani. A városi polgárságról például azt, hogy ennek 
céhkeretek között élő főtömegei 1848 előtt mindvégig kifejezett ellen-
ségességgel viseltettek az őket létalapjaik megsemmisítésével fenyegető 
liberális törekvések iránt (amiről visszamenőlegesen is eléggé árulkodik 
a Batthyány-kormánynak a céhrendszer teljes felszámolásától való 
- kézikönyv-kötetünkben általam ki is emelt — gondos tartózkodása). 
A polgári átalakulás ügyének győzelemre vitele szempontjából sok-
kalta fontosabb parasztságról pedig azt állapíthatom meg, hogy az 
ennek tömegeit átitató (s konzervatívok és liberálisok között különb-
séget természetesen nem tevő) úrgyűlölet az 1848-at megelőző eszten-
dőkben szintén nem csökkent, sőt éppen hogy egyre fokozódott, s ez 
nem is lehetett másként, ha egyszer a liberális nemesi mozgalom a 
jobbágyok helyzetét érezhetően megjavítani képes gyakorlati enged-
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ményeket - vezetőinek legnagyobb igyekezete ellenére — ezekben az 
években sem tudott kicsikarni a Habsburgoktól. 

Egyszóval: hiába tudom és hirdetem magam is, hogy a liberális 
politika híveinek a száma 1848 előtt fokról fokra folyvást nőtt, azt, 
hogy a liberális nemesi mozgalom 1848 előtt elsöprő erejű tömegek 
támogatására is szert tett volna, csak nem mondhatom; ellenkezőleg: ki 
kell tartanom amellett, hogy a liberális mozgalom, mivel március előtt 
nem tudott elérni átütő eredményeket, március előtt nagymérvű tömeg-
támogatásra sem tehetett szert s, mivel március előtt nem tudott szert 
tenni nagymérvű tömegtámogatásra, március előtt nem is érhetett el 
átütő eredményeket, azaz a március előtti időszak végére - mint 
kötetünkben utalok is rá - válságba került s a szorítóból csak a külső 
körülményeknek az európai forradalmi hullám megindulása következ-
tében végbement hirtelen megváltozása folytán törhetett ki. 

Harmadszor pedig: szeretném leszögezni, hogy az 1848 márciusában 
Pozsonyban és Pesten megfogalmazott s azután nagyrészt érvényre is 
jut tatot t követeléseket Kerényi Ferenccel egyetértésben mind egy szálig 
a liberális eszmevilág keretein belül maradó követeléseknek tartom s ezt 
fejtettem ki kézikönyv-kötetünkben (meg korábbi írásaimban) is. De 
hogy 1848 márciusában pusztán a liberális vezetők korábbi elképzelé-
seinek egyszerű valóraváltása ment volna végre: azt már tagadom. Mert 
hát - ugyan kérdem — mikor gondoltak a magyar liberálisok olyan 
jobbágyfelszabadításra, amely az ország jobbágynépét teljes egészében 
egyszerre fogja kiszabadítani az úrbéri függésből s amelynek az ellen-
szolgáltatásaként a földesurak csupán utólag lógnak kármentesítést 
kapni az államkincstártól? És mikor gondoltak a magyar liberálisok 
olyasfokú kormányzati önállóságra, amely még a had- és a pénzügyek 
önálló intézésére is kiterjed majd? Vagy mikor gondoltak a magyar 
liberálisok az ország nádorának királyi teljhatalomban részesítésére? Én 
biz azt hiszem, ilyen vagy ezekhez hasonló elképzelések 1848 előtt még 
legvérmesebb vágyálmaikban sem ötlöttek fel bennük. Márciusban 
viszont, mikor a helyzet egyszeriben kedvezőbbre fordult , ezekkel a 
követelésekkel is késedelem nélkül előállottak, s azután keresztül is 
vitték őket. Ez pedig szerintem mégsem volt csekélység. Ezért vallom 
hát - s vallom Kerényi Ferenc ellenvetéseinek meghallgatása után is 
változatlanul - , hogy a magyar liberálisok 1848 márciusában, bár 
továbbra is csak liberális követeléseket írtak zászlajukra, távolról sem 
szorítkoztak már „a hagyományos liberális politika változatainak foly-
tatására", hanem akkorát léptek előre, amekkora előrelépésre korábban 
közülök még a legmerészebbek sem készültek, s nem 1848 szeptemberé-
ben, hanem már ekkor és ezzel az előrelépéssel - tegnapi önmagukat 
folytatva, de számottevően meg is haladva - érték el pályafutásuk 
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legmagasabb pontját (alapjában véve már ekkor és ezáltal hangolva egy-
ben a maguk javára azokat a milliós nem-nemesi tömegeket is, amelyek-
nek a megnyeréséről 1848 előtt csupán álmodoztak s amelyeknek a 
támogatása nélkül az 1848 szeptembere utáni időszakban bajosan áll-
hatták volna meg a helyüket). 

Amivel természetesen nem akarom lekicsinyelni a szeptemberi for-
dulat jelentőségét. Hangsúlyozni kívánom azonban, hogy szeptember 
egyedül a harci módszerek tekintetében hozot t újat. Végtére is szep-
temberben mindössze annyi változás történt, hogy a liberális nemesség 
(pontosabban: a liberális nemességnek az a zöme, amely továbbra is 
kitartott a forradalom ügye mellett) a békés megoldásra törekvés addig 
általa előnyben részesített útját a fegyveres ellenforradalmi támadás 
kényszerítő hatására felcserélte a fegyveres szabadságharc útjával. A 
fegyverfogás célja azonban csak a márciusi vívmányok megvédelmezése 
volt, s a márciusiakon túlmenő vívmányok kiharcolását a liberálisok 
ekkor sem vették tervbe. Ami egyébként magától értetődő is - és éppen 
azért, mert a feudalizmus és a kapitalizmus közötti vízválasztót az 
ország a liberális nemesség vezetésével már márciusban átlépte volt . . . 

A Batthyány-kormányról 

S mindez kiindulópont lehet a Batthyány-kormány megítéléséhez is, 
amivel kapcsolatban Kerényi Ferenc főleg azt kifogásolta, hogy én nem 
tudok „egészen elszakadni attól a felfogástól", amely szerint a kabinet 
tagjai ,jószándékú, de járatlan és elveiket a gyakorlatba átültetni alig-
alig t u d ó " politikusok voltak, s nem veszem figyelembe eléggé, hogy a 
kormánynak „mindvégig az udvar ellenforradalmi tevékenységével 
szembenézve és számolva kellett dolgoznia", annak pedig, hogy 
Batthyányék lépéseit nagymértékben keresztezte „a régi központi 
kormányszervek megörökölt tisztviselői ka ra" is, most éppenséggel 
kisebb jelentőséget látszom tulajdonítani, mint más, korábbi munkáim-
ban. Amire nagy általánosságban csak azt mondhatom, hogy bírálóm 
nern teljesen híven értelmezi az én álláspontomat. 

Hogy tehát arról vitatkozzunk, amiben nézeteink csakugyan eltér-
nek: mindenekelőtt le akarom szögezni, hogy én a Batthyány-kormány 
tagjait (Esterházy Pál kivételével) valóban jószándékú embereknek tar-
tom s többségükről (kötetünk 107. lapján) közönséges (s - gondolom 
- nemigen cáfolható) ténymegállapításként valóban leírtam, hogy a 
kormányzati munkában járatlan (pontosabban: hogy „magasabb állam-
igazgatási tapasztalatok "-kai nem rendelkező) személy volt, de a kabi-
net kudarcait nem ezekből a tényezőkből vezettem és vezetem le (amint 

17 Irodalomtörténet 1981/1 
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valóban nem eredeztetem a korábbi feudális kormányszékek munkatársi 
gárdájából kikerült miniszteriális hivatalnokok - általam egyébként 
most is változatlanul jól ismert - ellenszegüléséből sem), hanem első-
sorban azzal magyarázom, hogy a kormány gondolt ugyan egy későbbi 
ellenforradalmi támadás lehetőségére, de evvel éppen nem nézett 
szembe és nem számolt eléggé, mert tagjainak zöme abban a hitben élt, 
hogy az udvar márciusban végérvényesen beletörődött a Magyarorszá-
gon legújabban történtekbe s ezért ténylegesen csakis abban az esetben 
lépne az ellenforradalom ösvényére, ha Bécsben olyan gyanú kapna 
lábra, hogy a magyarok nem érik be az általuk márciusban elnyertekkel. 
Vagyis az igazi és lényegi különbség kettőnk között az, hogy Kerényi 
Ferenc szerint a Batthyány-kormány azért nem tett és nem is tehetett 
többet, mint amennyit tett, mert kellőképpen számolt az ellenforra-
dalmi veszéllyel, én viszont a dolgot éppen megfordítva látom. Bírálóm 
okfejtését ugyanis (amellyel egyébként nem most és nem nála talál-
koztam először) csak akkor írhatnám alá, ha magam is feltételezném, 
hogy az ellenforradalmi támadást pusztán a kormány esetleges további, 
erélyesebb intézkedései hívták volna ki, az ilyenektől való tartózkodása 
viszont alkalmas volt elhárítani. Ezt pedig nem hihetem s egyszerűen 
azért nem, mert az ellenforradalmi támadás 1848 szeptemberében 
- mint közismert - efféle erélyesebb intézkedések híján is megindult. 

De nem fogadhatom el Kerényi Ferencnek azt a feltevését sem, 
amely szerint a Batthyány-kormány tagjait „az az [általuk] erényként 
értékelt büszke tudat erősíthette tetteikben, hogy törvényes úton kerül-
tek a hatalom birtokába". A kormány tagjai ugyanis - hogy az átala-
kulás ellenségeit megfosszák egy hivatkozási alaptól - gyakran hangoz-
tatták ugyan, hogy a márciusi vívmányok létrehozására és életbelépteté-
sére kirekesztőleg törvényes eszközöket vettek igénybe, olyan adatot 
azonban egyet sem ismerek, amely arra vallana, hogy magukban is 
ugyanezt gondolták volna. És ez természetes is. Mert az lehetséges, sőt 
bizonyos, hogy az udvari körök távolabbi szándékait ők a kelleténél 
naivabban ítélték meg, annyira azonban nem voltak naivak, hogy ne 
voltak volna tisztában a március-április folyamán törvényekben rögzí-
tett forradalmi vívmányok forradalmi mivoltával: ellenkezőleg: nagyon 
is jól tudták, amit Széchenyi egy alkalommal úgy fogalmazott meg, 
hogy „mi némieket kicsikartunk, ha Isten képébe hazudni nem 
akarunk".2 

2 Széchenyi István: Július 4,ki Conferenriára, A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának kézirattára, Széchenyi-gyűjtemény, К 283; 
kiadva: Gróf Széchenyi István Összes Munkái VI/2 (szerk. Viszota 
Gyula), Bp, 1930, 1029. 
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És nem fogadhatom el Kerényi Ferencnek azt a véleményét sem, 
hogy hiba volt nem írnom „az udvar ellentámadásának májusi kísér-
le té i rő l . Erről a kísérletről ugyanis nincs mit írni, mivel ilyen kísérlet -
nem volt. A májusban a baloldal helyzetének átmeneti megrendülésére 
vezető (de eredendően - bírálóm megállapításával ellentétben — egyál-
talán nem „a baloldal lejáratását célzó") pesti provokációk például nem 
az udvari köröktől, hanem — mint másutt3 már kimutattam - magától 
a baloldal egyik - Oroszhegyi Józsa vezette — szélsőséges és éretlen 
csoportjától indultak ki. S, igaz, a május 10-i budai vérengzésért valóban 
az udvar egyik odaadó hívét, Lederer tábornokot terheli a felelősség; 
a katonaság ekkori fellépésére vonatkozó parancsait azonban Lederer 
teljesen öntevékenyen adta ki, s az alatt a rövid idő alatt, amely az 
ellene szervezett tüntetés hírének fülébe jutása és parancsainak kiadása 
között eltelt, ő Bécsből már csak a távolság miatt sem kérhetett és 
kaphatott utasításokat. Ami meg az erdélyi románok és a délvidéki 
szerbek májusi megmozdulásait illeti: ezek nagyon kapóra jöttek ugyan 
az udvarnak, azt azonban eddig még senkinek sem sikerült bebizonyí-
tania, hogy ezek értelmi szerzői is az udvari körök voltak. 

Egyszóval: májusban az udvar éppúgy nem próbálkozott egy a 
magyar forradalom ellen intézendő általános támadással, amint a már-
cius közepétől augusztus végéig terjedő időszakban máskor sem; s nem 
is próbálkozhatott effélével, mert azok a körülmények, amelyek miatt 
márciusban meghátrálásra kényszerült, a császári csapatok nyári 
lombardiai hadjáratának sikeres befejezéséig lényegileg nem módosul-
tak. Az udvar magyarországi politikáját tehát - s ezt a bécsi kabinet-
iratok ismeretében teljes határozottsággal állíthatom - egészen augusz-
tus utoljáig változatlanul a március 26-i udvari konferencián lefektetett 
irányelvek szabták meg: azok a jól ismert irányelvek, amelyek szerint 
az udvarnak Magyarországgal szemben mindaddig a kivárás állaspontjára 
kell helyezkednie, amíg a háta Itáliában fel nem szabadul, s a magyar 
forradalomra lesújtania csak ennek megtörténte után lesz szabad, akkor 
viszont haladéktalanul le is kell majd sújtania rá. S a március 26-i 
irányelvekhez való ragaszkodás persze egyáltalán nem zárta ki, hogy az 
udvari körök meg-megújuló kísérleteket ne tegyenek a magyar for-
radalom nehézségeinek növelésére már az általános támadás idejének 

3Spira György: Л pesti forradalom baloldalának harca a kormánnyal 
meg a polgársággal 1848 májusában, Történelmi Szemle 1971, 333— 
340. és Spira György: Mészáros Károly önéletrajza előtt, Századok 
1977, 5 8 9 - 5 9 0 . 

16* 
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eljövetele előtt is (aminthogy tettek is ilyen kísérleteket első ízben már 
alig két nappal az említett irányelvek megszületése után - amikor a 
pozsonyi országgyűlést a legfontosabb általa kidolgozott törvénycik-
kek gyökeres átfogalmazására szólították fel - , majd a következő hó-
napokban még számos más alkalommal is), a barátságtalan lépéseket 
azonban az udvar a tavaszi és a nyári hónapok folyamán mindvégig 
barátságosaknak mutatkozókkal elegyítette, s ettől az ügyeskedéstől 
eközben semmikor, májusban sem tágított. Azt állítani tehát, hogy az 
udvar már májusban általános támadásba próbált átmenni: csupán arra 
lehet jó, hogy a Batthyány-kormány mozgási szabadságát a ténylegesnél 
kisebbnek tüntessük fel, a történeti hűség követelményének azonban 
nem felel meg, s ezért elfogadhatatlan olyasvalaki számára, aki a törté-
netíró szerepét nem óhajtja felcserélni az apologétáéval. 

Amint ugyanezen okból nem tehetem magamévá Kerényi Ferencnek 
azt a véleményét sem, hogy „a kormány és személy szerint Batthyány 
honvédelmi politikájáról és tevékenységéről" írván, többet kellett volna 
hasznosítanom „az újabb kutatások (Urbán Aladár) eredményei"-ből. 
Ezekből az eredményekből ugyanis az ismereteinket valóban számot-
tevően gyarapítókat (így például azokat az adatokat, amelyek a már 
korábban feltártaknál sokkal inkább kidomborítják, milyen nagy 
gonddal irányította Batthyány az első honvédzászlóaljak megszerve-
zését) messzemenően figyelembe vettem munka közben. Olyan látsza-
tot viszont én csak nem kelthettem, hogy Batthyány és kormánya 
fokról fokra mind határozottabb lépéseket tett a forradalom fegyveres 
erőinek kibontakoztatása érdekében — hogy miután 1848 áprilisában 
megkezdte a helyi karhatalmi feladatok ellátására hivatott rendes nem-
zetőrség szervezését, majd júniustól rövid ideig tartó tábori szolgálatra 
kötelezett nemzetőröket vezényelt a Délvidékre, augusztusban immár 
tartós harctéri szolgálatra alkalmazható nemzetőri alakulatok létrehozá-
sába is belefogott, ezt követően, májusban pedig még értékesebb fegy-
veres testületek, honvédzászlóaljak alakításához is hozzálátott - , ha 
egyszer a kormány hadseregszervező munkásságának fejlődésvonala 
csupán a most felsorolt intézkedések időrendi egymásutánjának felfor-
gatása esetén mutatkozik ilyen töretlenül fölfelé ívelőnek. És én azt az 
állítást sem vehettem át, hogy a Batthyány-kormány 1848 júniusában 
elsősorban István főherceg ellenkezése miatt állott el az első tízhez 
hasonló további honvédzászlóaljak folytatólagos szervezésének meg-
indítására irányuló szándékától, - ha egyszer a (kötetünk 1566. lapján 
általam megnevezett) forrásokból az derül ki, hogy a valóságban nem 
így volt: hogy a kormány valójában a maga jószántából mondott le 
ekkor a honvédtoborzás folytatásáról. . . 
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A nemzetiségi kérdésről 

Most pedig néhány szót a Batthyány-kormánynak a nemzetiségi 
kérdés rendezése érdekében 1848 nyarán kidolgozott (vagy kidolgoz-
tatott) törvényjavaslatairól, amelyeket (a nemzetiségi kérdéssel kapcso-
latos álláspontomról máskülönben helyeslően nyilatkozó) Kerényi 
Ferenc szerint indokolatlanul minősítek megkésetteknek s indokolat-
lanul mérek a nyári hónapokra már meglehetősen felfokozódott (s „a 
kamarilla tevékenysége, bujtogatása által" „mintegy mesterségesen" is 
felfokozott) „nemzetiségi igények maximumával". Ezzel a kérdéskörrel 
kapcsolatban először is ana szeretnék emlékeztetni, hogy a szóbanforgó 
törvényjavaslatokat valóban úgy tárgyalom kötetünkben, mint amelyek 
akkor kerültek az országgyűlés elé, amikor a korábban lehetségesnél 
már csak jóval kisebb elégedettséget kelthettek a nemzetiségi mozgal-
mak híveiben; tartalmukról azonban nagyon is elismerően írok s róluk 
szólván, legsajnálatosabbnak ezzel összhangban nem megkésett voltukat 
mondom, hanem azt, hogy törvény a képviselőház ellenállása miatt 
végül egyikükből sem lett - még megkésetten sem. Másodszor: szeret-
ném leszögezni, hogy - ha kifejezett bujtogatásról nem mernék is 
beszélni - azt én sem kétlem, hogy az udvar sakkhúzásainak volt részük 
a nemzetiségi igények rohamos fokozódásában - kötetünkben is meg-
emlékezem ilyen összefüggésekről, így például arTÓl, hogy a nemzetek 
egyenjogúságának az 1848 április 25-én kelt ideiglenes osztrák alkot-
mányban történt kinyilvánítása milyen erjesztő hatást gyakorolt a 
magyarországi nemzetiségi törekvésekre is - ; az itt most kellő tér híján 
nem részletezhető, de munkámban tüzetesen ismertetett tények világá-
nál azonban úgy látom, hogy a nemzetiségi jelszavak radikalizálódása 
elsősorban mégis annak az elutasító magatartásnak volt a visszahatása, 
amellyel a magyar vezetőkörök a nemzetiségi mozgalmak kezdeti - s 
nagyrészt még igen mértéktartó — követeléseit fogadták. Harmadszor 
pedig: szeretnék hangot adni annak a meggyőződésemnek, hogy -
bárminő okok idézték is elő a nemzetiségi igények felfokozódását - az, 
hogy egyik vagy másik időpontban mit követeltek a nemzetiségi moz-
galmak, semmiképpen sem hagyható figyelmen kívül a magyar vezető-
körök által egyidejűleg tett lépések megítélésekor. Nem, mintha tény-
legesen is azon a - Kerényi Ferenc által nekem tulajdonított - véle-
ményen volnék, hogy ezeket a lépéseket „a nemzetiségi igények maxi-
mumával" kell mérni. Hanem éppen azért, mert egyáltalán nem vagyok 
híve ilyesféle elvont mércék alkalmazásának. 

Az én valóságos álláspontom ugyanis az, hogy a történetíró mércéje 
csak a történeti fejlődés érdeke lehet, vagyis hogy az adott esetben, 
ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy a polgári átalakulás előtt Magyar-
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országon annál szélesebbre tárulhatott a kapu, minél szívósabb harcot 
vívott 1848-49-ben a forradalom tábora az ellenforradaloméval s mi-
nél nagyobb csapásokat mért rá e harc során - márpedig én ebbó'l a 
feltevésből indulok ki —, akkor az események valamennyi részesének 
minden lépését abból a szempontból - és egyedül abból a szempontból 
- kell megítélnünk, előmozdította-e avagy nehezítette ennek a harcnak 
a megvívását s mennyire mozdította elő, illetve mennyire nehezítette. 
Ebből a szemszögből mérlegelve viszont a történteket, nemcsak azokat 
a nemzetiségieket kell kedvezőtlen megvilágításba helyeznünk, akik a 
forradalom és az ellenforradalom párviadalában az ellenforradalom 
oldalára állottak, hanem - igaz, kisebb mérvben - azokat a magyar 
politikusokat is, akik eltaszították a hozzájuk kezdetben közeledni 
próbáló nemzetiségieket vagy, ha ezt nem tették is, a nemzetiségi 
mozgalmaknak a forradalom oldalán való felsorakoztatása érdekében 
sem tettek lépéseket vagy éppen csak annyit mulasztottak, hogy a 
célravezetőnél mindig valamivel később s valamivel kisebbet léptek 
előre. Más következtetésre ugyanis nem juthatunk, mint hogy ennyiben 
ezek a magyar politikusok is a fejlődés érdekei ellen cselekedtek, még 
ha egyéb területeken ugyanők odaadóan és hasznosan szolgálták is a 
forradalom ügyét s még ha társadalmi és egyéni kötöttségeik nagyrészt 
megmagyarázzák is a nemzetiségi politika terén elkövetett ballépéseiket. 
Mert hogy kinél müyen okok idézték elő a szóbanforgó ballépéseket, 
azt természetesen látnunk kell (és munkámban igyekeztem is meg-
mutatni - persze nemcsak a magyar, hanem a nem-magyar politikusok 
tevékenységének tárgyalása során is), a fejlődés érdekeinek mint egye-
düli mércének az alkalmazása alól azonban a ballépések okainak leg-
teljesebb számbavétele sem menthet fel bennünket. 

Ezért van tehát, hogy egyetlen önmagában mégoly emelkedett szel-
lemre valló intézkedést sem tudok előremutató intézkedésnek minő-
síteni, ha gyakorlatilag hatástalan maradt. De ezért van az is (s - gon-
dolom - bírálóm előtt sem maradt rejtve), hogy önmagukban talán 
szerényeknek látszó lépéseket is kész vagyok viszont nagyra értékelni, 
ha hatékonyaknak bizonyultak. Amint például a Projet de pacification 
nyélbeütését kötetünkben így értékelem — annak ellenére, hogy „a 
nemzetiségi igények maximumá"-tól ez a szerződéstervezet is elmaradt, 
de azért, mert megszületése Iancut mégis fegyvernyugvás elrendelésére 
bírta, ez pedig megfelelt a forradalom, azaz végső soron a fejlődés 
érdekeinek. 
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A művelődéstörténetről 

Most pedig áttérek Kerényi Ferencnek és Nacsády Józsefnek a 
művelődéstörténeti (s ezekkel rokon) kérdéseket érintő megjegyzéseire, 
amelyek minden más kritikai észrevételüknél fájdalmasabbak voltak 
számomra. Ezen a ponton ugyanis bírálóim - mint Kerényi Ferenc 
maga is utalt rá - szívemhez különösen közel álló témák tárgyalásának 
elégtelenségében marasztalták el kötetünk általam írott részét. S az ő 
idevágó ténymegállapításaik legtöbbjének helytálló voltát nem is vitat-
hatom. Való igaz például, hogy Madáchról nem esik szó munkámban 
s nem esik szó Czuczorról (akinek pedig A magyar forradalom 
1848-49-ben című — 1959-ben megjelent — könyvem lapjain még két 
versét is idéztem meg várfogságra vettetéséről is megemlékeztem), sőt 
nem esik szó Vörösmartyról sem (akinek ugyanezen régebbi összefog-
lalásomban szintén két versét idéztem s akinek az életrajzi adatai közül 
ehelyütt nemcsak az a Kerényi Ferenc által kiemelt pályajellemző 
található meg, hogy 1848 tavaszán csatlakozott a Radical Párthoz, 
hanem az is, hogy egy évvel korábban a pesti forradalmi választmány-
nak nemkülönben tagja lett). Tagadhatatlan továbbá az is, hogy Petőfi 
(akinek e jóval terjedelmesebb könyvemben még húsz versét szólaltat-
tam meg, némelyiket ismételten is) most mindössze egy versidézettel 
szerepel nálam s ebben az egy esetben sem mint műalkotásra, hanem 
mint a költő politikai helyzetmegítélésének alakulását tükröző forrásra 
hivatkozom a kérdéses versre. Amint az is megfelel az igazságnak, hogy 
most nem írok a Nacsády József által (nevének említése nélkül) mélta-
tot t piaristáról, Erdősy Imréről (holott e korábbi munkámban még 
kiemeltem a branyiszkai ütközetben játszott szerepét és arcképét is 
közöltem) s nem írok Mednyánszky Cézárról sem (holott a Negyven-
nyolc a kortársak szemével című - 1973-ban napvilágot látott - képes 
dokumentumkötetben az ő kápolnai helytállására is felhívtam a figyel-
met). És az sem vitás, hogy kötetünk általam kidolgozott részében nem 
található sem külön sajtótörténeti, sem összefoglaló művelődéstörténeti 
fejezet. 

Bírálóim ilyen természetű hiányokat felhánytorgató észrevételeit 
legfeljebb egy-két részkérdés vonatkozásában kell helyesbítenem. így 
például meg kell jegyeznem, hogy Horváth Mihály tevékenysége mellett 
valójában nem megyek el szó nélkül, ha röviden írok is róla. Meg kell 
jegyeznem továbbá, hogy ténylegesen Petőfi Nemzeti daliról sem 
csupán egy képaláírásban teszek említést, hanem - a március 15-i pesti 
események tárgyalása során - mint a felszabadított sajtó első termékei-
nek egyikéről a szövegben is, s ugyanitt azt is elmondom róla, hogy 
eredetileg arra a tervezett március 19-i népgyűlésre készült, amelyről 
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az olvasó néhány lappal elébb már megtudhatta, hogy segítségével a 
márciusi fiatalok az országgyűlés liberális követi csoportjának a had-
állásait kívánták megerősíteni a konzervatívokéi ellenében. S hadd je-
gyezzem meg ehelyütt azt is, hogy Vörösmarty - ha neve nem fordul 
is elő - igenis jelen van munkámban, éspedig mikor (a 163. lapon) 
idézem az 1848 április 8-án az alsótábla színe elé járult szerb küldöttség 
szónokának a szavait, amelyek szerint a délvidéki szerbek Magyaror-
szágért akarnak „élni és halni"; s úgy hiszem, ez az egyetlen idézet jóval 
többet árul el a költő szerepéről és hatásáról, mint amennyit akár összes 
1 8 4 8 - 4 9 folyamán viselt tisztségének a felsorolása mondana el róla. 

Másfelől viszont azt is meg kell vallanom, hogy a munkámban 
említetlenül hagyott művelődéstörténeti fejlemények listáját magam is 
jócskán bővíthetném még. Kivált, ha arra törekedném, hogy ebben a 
jegyzékben a magyarországi nemzetiségek kulturális életének a fejle-
ményei is jelentőségükkel arányos helyet kapjanak. (Márpedig erre 
törekedném, hiszen kézikönyvünk - mint címe is mutatja - nem a 
magyar nemzet, hanem Magyarország történetéről hivatott képet adni.) 

őszintén meg kell mondanom azonban azt is, hogy ha a most kapott 
bírálatok ismeretében újra írhatnék egy azonos terjedelmű összefoglaló 
szöveget, a művelődéstörténeti kérdéseknek — attól tartok — ebben sem 
igen tudnék a jelenlegi előadásban biztosítottnál nagyobb teret szen-
telni. Nem látom ugyanis, milyen más kérdések tárgyalásának a rovására 
bővíthetném ki a művelődéstörténetnek ju tó szövegrészeket. Hacsak 
nem fogadnám el Nacsády Józsefnek azt a véleményét, hogy a művelő-
déstörténeti fejleményekről külön fejezetben volna (s volt volna) kívá-
natos szólni. Ezt azonban semmi esetre sem tenném, ahogyan a gazda-
ságtörténeti, a társadalomtörténeti, a hadtörténeti stb. fejleményeket 
sem tárgyalom (s ezután sem tárgyalnám) az élet más jelenségeitől 
elkülönítetten. Mert monografikus tanulmányok természetesen külön-
külön is vizsgálhatják a történeti élet ezernyi szálból összeguban-
colódott sokszínű és bonyolult fonadékának egyik vagy másik alkotó-
elemét, s enciklopédikus állapotrajzok is választhatják azt a megoldást, 
hogy az adatok minél racionálisabb csoportosítása kedvéért külön-
külön, egymással párhuzamos megnyilvánulásokként mutatnak be a 
valóságban egymással a legszorosabban összefüggő és a legszorosabb 
kölcsönhatásban lévő tényezőket; olyan szintetikus munkák azonban, 
amelyeknek a rendeltetése az, hogy a történeti fejlődés egészét a maga 
összetettségében idézzék elénk, az összfolyamat egyetlen expozícióval 
megörökített képét szerintem nem helyettesíthetik valami olyasféle 
mozaikképpel, amely csupán az egyes (amúgy is csak több-kevesebb 
erőszakoltsággal különválasztható) részfolyamatokról készült s azután 
úgy-ahogy egymás mellé illesztett részletfelvételekből szerveződik egybe 
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- mái amennyire ilyen mozaikdarabokból egyáltalán képes egybeszer-
vezó'dni - az olvasó lelki szeme előtt. 

Ezért van például, hogy kötetünk általam írott részében nem adok 
külön sajtótörténeti fejezetet, más-más helyütt viszont minden fonto-
sabb politikai lapról megemlékezem mint az általa képviselt politikai 
irányzat harci eszközeinek egyikéről. Amint az egyes politikai irány-
zatok belső fejlődését sem ismertetem külön-külön és egyvégtében, 
hanem csak a köztük és a vélük azonos táborban tevékenykedő eltérő 
irányzatok közti viszony alakulásának bemutatása során s ezzel egybe-
függően ejtek szót időről időre belső fejlődésük újabb meg újabb 
állomásairól. Ahogy a forradalom vagy az ellenforradalom vagy az egyes 
nemzetiségi mozgalmak táborán belüli pártharcok történetét szintén 
nem tárgyalom le elejétől végig egyhelyütt, hanem az átalakulás hívei-
nek és ellenségeinek összessége között folyó nagyszabású küzdelem 
felvázolása közben mint ennek a küzdelemnek alárendelt mozzanatokra 
térek ki több alkalommal is az ilyen belső pártharcok egymást követő 
fejleményeire. S amiképpen az átalakulás hívei és ellenségei közöt t 
1848-49-ben végbement harcot sem kezelem önmagában szemlélhető 
és mérlegelhető eseménysorozatként, hanem olyan erőpróbaként, 
amelynek a menetét és végkimenetelét a maga teljes jelentőségében 
egyedül az ország további polgári fejlődésére gyakorolt hatása felől 
nézve lehet értelmezni és megítélni. 

S mivel a történetíró a történeti összfolyamatot szerintem csak így, 
egyes részjelenségeinek egymás közti hierarchikus viszonyát maximá-
lisan tiszteletben tartva ábrázolhatja híven, hasonlóképpen építenék fel 
egy olyan a negyvennyolcas magyar forradalom történetét a maga egé-
szében bemutatni hivatott munkát is, amelynek a terjedelmét tetsző-
legesen választhatnám meg. Ez a munka tehát a forradalom történeté-
nek sokkal több részmozzanatára térne ki, mint a most megvitatott — s 
köztük egészen bizonyosan azok legtöbbjére is, amelyek említetlenül 
hagyását bírálóim felrótták s amelyeket a mostani alkalommal magam is 
fájó szívvel áldoztam fel a teijedelmi kötöttségek oltárán - , bírálóim 
valamennyi kívánságának azonban ebben a munkában sem tennék 
eleget. S hogy melyeknek igen és melyeknek nem, azt hadd vüágítsam 
meg néhány általuk szóba hozott részkérdés példáján keresztül. 

A Nép Barátjáról például ebben a munkában bizonyára bővebben 
írnék - talán létrejöttének körülményeit is ismertetném, s minden 
bizonnyal idézném egy-két jellegzetes cikkét - , történetét azonban 
változatlanul a forradalom liberális nemesi vezetőrétegének paraszt-
politikáját tárgyaló szövegrészeken belül adnám elő, s továbbra is mint 
olyan sajtótermékről beszélnék róla, amely ennek a vezetőrétegnek az 
álláspontját volt hivatva népszerűsíteni a paraszti tömegek körében. 
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Meit én a Nép Barátját nem minősítem konzervatív orgánumnak - azt a 
Nacsády József idézte véleményt ugyanis, hogy ez „a legpecsovicsabb 
lap széles e hazában", nem én vetettem róla papírra, hanem Petőfi4 (s ő 
is alighanem csak hirtelen haragjában) - , de, i rányadó cikkeinek kicsen-
gését figyelembe véve, nem minősíthetem a lapot egy a liberális vezető-
körökénél baloldalibb álláspont kifejezőjének sem. Sőt azt kell mon-
danom, hogy ha mégis volt valamelyes különbség a forradalom vezető-
körei és a lap által képviselt parasztpolitika közöt t , ez inkább az 
előbbiek, mintsem az utóbbi javára mutatható ki. S ezt az sem feled-
tetheti, hogy a lap világrahozatalában Petőfi és Arany is közre-
működött. Hiába bábáskodtak ugyanis a lap körül mindketten: a lap 
tényleges irányvonalát a szerkesztői munkát szilárdan a maga kezében 
tartó Vas Gereben az ő várakozásaikra fittyet hányva alakította ki, -
mint ezt a rajtuk hamarosan eluralkodott csalódottságról tanúskodó 
közismert megnyilatkozásaik is kellőképpen bizonyítják. 

S az persze igaz, hogy Pálfi Albert is követett el baklövéseket a 
Marczius Tizenötödikében (magam is fölemh'tek egy ilyet kézikönyv-
kötetünk 134. lapján), meg az is igaz (s a 218-219 . lapon nemkülönben 
kiemelem magam is), hogy Táncsics eleinte szintén egyértelmű elisme-
réssel nyilatkozott a márciusi jobbágyfelszabadításról; ezek azonban 
náluk - Vas Gereben ömlengéseitől eltérően — nem egy mindvégig 
töretlenül képviselt politika megnyilvánulásai, hanem csak alkalmi vagy 
átmeneti kitérők voltak. Amint a Nép Barátja általam adott jellemzését 
az sem cáfolja, hogy olykor Petőfi meg néhány más neves költő is írt a 
lapba. Elvégre (mint kötetünk 407. lapján előadom) Vasvárival is meg-
esett, hogy publikált az Esti Lapokban, s ez - gondolom - mégsem fog 
olyan hitet kelteni bárkiben is, hogy az Esti Lapok ettől megszűnt 
békepárti szócső lenni (vagy hogy Vasvári ekkor csatlakozott a béke-
párthoz). Azt tehát, hogy a Nép Barátját egyszer-egyszer Petőfi is 
megtisztelte kézirataival, véleményem szerint ugyanígy nem lehet e lap 
javára magyarázni, hanem pusztán arra, hogy Petőfi is ki akarta aknázni 
azt a széleskörű publicitást, amelyet ez az orgánum magas példány-
számánál fogva képes volt biztosítani dolgozótársainak. Az pedig, hogy 
példának okáért Czuczor is írt a Nép Barátjába, még kevésbé lehet ok 
ana, hogy a lapban ne a liberális nemesi vezetőkörök parasztpolitikájá-
nak népszerűsítőjét lássuk, hiszen ennek a politikának tökéletesen meg-

"1848 augusztus 16-án Arany Jánoshoz intézett levelében, Petőfi 
Sándor Összes Művei VII (szerk. Kiss József és V. Nyilassy Vüma), Bp, 
1964, 165. 
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felelt Czuczor mondanivalója, így - egyebet nem említve - már az is, 
amit ő a lap legelső' számának vezércikkét helyettesítő versében5 sietett 
elzengeni: 

Éljenek a népet boldogító urak, 
Kik jusban, teherben vele osztoztanak. 

Vagy vegyük Madách és Vörösmarty esetét. Nos, ha nem ütköznék 
terjedelmi akadályokba, hogy lefessem, mint zajlottak a forradalom 
napjai egyes vármegyékben s milyen tevékenységet fejtettek ki az illető 
megyék közigazgatásának irányítói: boldogan belebocsátkoznám üyen 
részletek tárgyalásába is. Nógrád megye igazgatásáról szólván azonban 
- úgy hiszem - ebben az esetben sem Madách Imre főbiztosi működé-
se lenne az, amit előtérbe állítanék, hanem Ráday Gedeon ennél vitat-
hatatlanul fontosabb főispáni vagy Sréter László, Horváth Elek, Prónay 
József és Madách Pál alispáni vagy Repetzky Ferenc kormánybiztosi, 
illetve Majthényi László császári biztosi ténykedése. És hasonlóképpen: 
nagyon szívesen adnék a jelenleginél részletesebb képet egyes ország-
gyűlési képviselők törvényhozói munkásságáról is; de akikről adnék, 
azok közül valószínűleg továbbra is kimaradna Vörösmarty Mihály, 
hiszen 1848-49-ben tucatjával és tucatjával akadtak olyan politikusok, 
akik mint képviselők az övénél jóval nagyobb aktivitást tanúsítottak. S 
mindezt annak ellenére mondom, hogy maradéktalanul osztom Kerényi 
Ferenc véleményét, amely szerint Madách is, Vörösmarty is példája 
lehet a forradalom mellett mindvégig kitartó s a forradalom előrehalad-
tával apránkint mind keményebb politikát vállaló liberális típusának. 
Mert az övékéhez hasonló utat mások is megjártak s szép számban 
olyanok is, akiknek a sors a forradalom hónapjaiban a politika mezején 
sokkalta kiterjedtebb szerepet jut tatot t . Ezen pedig a történetíró a 
forradalom politikai fejleményeinek tárgyalása során akkor sem teheti 
túl magát, ha egyébként maga is a magyar irodalom legnagyobbjai közé 
számítja mindkettejüket. 

Ami meg a forradalomnak Madách és Vörösmarty 1849 utáni alko-
tómunkájára gyakorolt hatását illeti: ennek nagyszabású, sőt perdöntő 
voltát szintén nem vitatom. Úgy gondolom azonban, hogy erről a 
hatásról 1849 után született műveik kapcsán kell szót ejteni. S úgy 
gondolom, hogy ezt a hatást egyébként is csak utolsó sorban lehet az ő 
1848-49-ben játszott személyes szerepükből eredeztetni: mindket-

5 Czuczor Gergely: Beköszöntő, Nép Barátja 1848 jún. 4, 1. sz. 
5 - 6 . h. 
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tejükben volt annyi emberi nagyság, hogy ne az hasson rájuk oly 
mélyen és megrázóan, ami a forradalom idején vélük személyükben, 
hanem az, ami ekkor az országgal tör tént . 

5 végül Petó'firó'l annyit, hogy az ő 1848-i politikai tevékenységét 
kézikönyv-kötetünkben - azt hiszem - a rendelkezésemre álló tér 
szűkössége ellenére is eléggé részletesen és kellő' nyomatékkal tárgyal-
tam.6 Persze, ha még többet írhattam volna róla, a kép érzékletesebbé 
tétele végett - mint két évtizeddel korábbi könyvemben — megint 
szívesen megszólaltattam volna a köl tő számos 1848-ban keletkezett 
versét, így a Nemzeti dalt meg a Dicsőséges nagyurak. . . kezdetűt is, 
s kitértem volna arra a hatásra is, amelyet ezek a művek (egyéb 
— munkámban kénytelen-kelletlen ugyancsak hallgatással mellőzött -
hatótényezőkkel együtt) a közvéleményre gyakoroltak. De már például 
olyasféle egybevetést, amilyet Kerényi Ferenc hiányolt, ez esetben sem 
tet tem volna s ezután sem tennék a most említett két vers között . Én 
ugyanis ebben a két műben - Kerényi Ferenctől (és az általa hivat-
kozott Varga Jánostól) eltérően - nem két különböző politikai attitűd 
(egyfelől holmi javított kiadású liberális, másfelől meg valamiféle radi-
kális és osztályharcos szemlélet) kifejezőjét látom, mert egyrészt nem 
tudom figyelmen kívül hagyni, hogy a Nemzeti dal is hangsúlyozottan 
— már a „válasszatok!" szóra végződő első félszakaszában - elutasítja az 
átalakuláshoz szükséges gyökeres változtatásoknak bárminemű kompro-
misszumba való belefullasztását, másrészt meg, mint korábban,7 úgy 
most sem tartom mellékesként kezelhetőnek, hogy a Dicsőséges nagy-
urak . . . kezdetű vers az első strófák példátlanul fenyegető hangütése 
ellenére is a liberális nemesség és a néptömegek együttműködését igenlő 
versszakokkal zárul. Szerintem tehát a két vers eltérései nem a szemlé-
letmód vélt különbözőségéből fakadnak, hanem csak abból, hogy mind-
ke t tő más-más közönségnek íródott: a Nemzeti dal a „dicsőséges nagy-
urak" támogatása (és előrelendítése) végett talpra állítani célzott töme-
geknek, л Dicsőséges nagyurak. . . kezdetű vers pedig maguknak a költő 
által a félmegoldások tarthatatlanságára figyelmeztetni kívánt „dicső-
séges nagy urak "-nak. 

6 Igaz, egy vitánkról tudósító veszelák nevű szerző azt a vádat adja 
Kerényi Ferenc szájába, hogy „Petőfiről alig esik szó" az én szöveg-
részemben (Irodalmárok - a történelmi szintézisről, Élet és Irodalom 
1980 máj. 24, 21. sz. 4. 1.), ténylegesen azonban Kerényi Ferenc ehhez 
még hasonlót sem mondot t , s talán veszelák sem állítana ilyesmit, ha 
vesz vala annyi fáradságot, hogy elolvassa, amit írtam. 

7 Vö. Spira György: Petőfi kardja, Spira: A negyvennyolcas 
nemzedék 235-236. 
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S amint ezen a ponton, úgy abban sem tudok egyetérteni Kerényi 
Ferenccel, hogy a márciusi baloldal 1848 április-májusában végbement 
politikai térvesztésének egyik legfőbb - vagy éppen a legfőbb — oka 
A királyokhoz címzett Petőfi-vers (más szóval: Petőfi nyíltan anti-
monarchikus és republikánus fellépése) volt. A főkérdés ugyanis, amely 
ekkor megosztotta - és Petőfi csoportjának a rovására osztotta meg — a 
forradalom táborát, valójában nem az államforma kérdése volt, hanem 
az, hogy a forradalom márciusi eredményeit véglegeseknek lehet-e avagy 
egy későbbi ellenforradalmi támadás veszélyétől fenyegetetteknek kell-e 
tekinteni. S hogy alapjábanvéve ez a kérdés osztotta meg ekkor a 
forradalom táborát, azt bizonyítja, hogy a forradalom táborán belül 
támadt hasadás már néhány órával e sokak szemében utóbb botrány-
kővé lett Petőfi-vers nyilvánosságra kerülése előtt, már a Pest megyei 
forradalmi választmánynak az ellenforradalmi veszély komolysága 
vagy komolytalansága körül - és egyedül e körül a kérdés körül - forgó 
(kötetünk 101-102. lapján leírt) április 1-i vitáján teljes mélységében 
feltárult. 

Egyébként pedig, ha ennek vagy annak a Petőfi-versnek az értel-
mezésében nem térnének el nézeteink, akkor is vitatható volna, hogy 
egyáltalán van-e helye összefoglaló jellegű történeti művekben egyes 
versek (vagy egyéb műalkotások) részletes elemzésének. Én legalább is 
- a vita más részvevőihez hasonlóan - azon a véleményen vagyok, hogy 
a művelődéstörténet vonatkozásában ilyen munkáknak mindenekfölött 
a kulturális élet síkján és az emberek tudatában - a kulturális alkotó-
munkát nem végző emberek tudatában is — lezajló nagy változásokat s 
e változásoknak a történeti összfolyamaton belüli helyét és szerepét kell 
megvilágítaniok, egyes alkotásokra pedig legfeljebb annyiban indokolt 
kitérniök, amennyiben különösen jellegzetes részesei, illetve kifejezői 
a szóbanforgó változásoknak. S e nyomon követendő nagy változások 
köréből persze történeti művek esetében sem rekeszteném ki az eszté-
tikai - kivált nem a stílus- és műfajtörténeti - természetűeket; én is 
úgy gondolom azonban, hogy a történetíró legfőbb feladata e téren 
mégis az eszmetörténeti változások - s ezek közül is főleg a társadalmi 
és politikai közgondolkozás tartományában végbemenő átalakulások -
ábrázolása. Ezzel kapcsolatban viszont a negyvennyolcas magyar forra-
dalom történetírójának kevés a teendője. A forradalom idején Magyar-
országon ható eszmék ugyanis mind kikristályosodtak már 1848 előtt; 
s ez nemcsak a liberálisok elgondolásairól mondható el, hanem a forra-
dalmi baloldal táborán belül érvényesülőkről, még azokról a radika-
lizmus tekintetében minden más egykorú koncepción túltevő gondola-
tokról is, amelyek a forradalom időszakában Magyarországon született 
egyetlen valóban kiemelkedő irodalmi alkotást, Petőfinek Az apostolát 
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éltetik. S az persze igaz, hogy - ha több nem is - egy nagyjelentőségű 
eszmetörténeti vonatkozású változás mégiscsak mutatkozik a forra-
dalom Magyarországán; csakhogy ezt sem valamiféle új eszmék feltű-
nése idézi elő, hanem az, hogy egy ugyancsak már 1848 előtt teljesen 
kibontakozott, de akkor még csupán a politizáló köröket átitató jelszó-
és indulatrendszer, a nacionalizmus ekkor hirtelen fordulattal egyszerre 
beveszi magát a legszélesebb néptömegek soraiba. Erre az eszmetör-
téneti újdonságra azonban - úgy hiszem - kellőképpen rá is világí-
tottam munkámnak mind a nemzetiségi mozgalmak fejlődését, mind a 
magyar paraszt- és munkástömegek állásfoglalásait elemző fejezeteiben. 

* 

S most - befejezésül - hadd mondjak köszönetet bírálóimnak -
nemcsak azért a figyelemért, amelyet munkámra fordí tot tak, hanem 
azért is, hogy kérdésfelvetéseikkel rákényszerítettek jónéhány olyan 
történetszemléleti és módszertani problémával kapcsolatos véleményem 
kifejtésére, amelyről korábban sohasem volt alkalmam írni. 

h á r o m í r ó a s z á z a d f o r d u l ó n * 

GOZSDU, A DRÁMAÍRÓ 

Gozsdu Elekre is, mint a századforduló jónéhány más, váltakozva 
hol elfelejtett, hol újrafölfedezett elbeszélő tehetségére, ráillik a 
meghatározás: az írók írója, s ez egyszerre utal arra, hogy a széles 
körű olvasottságot számontartó statisztikákon nemigen szerepel a 
neve, valamint arra, hogy a hivatásos kritikusok kevesebb odaadással 
jellemzik és minősítik, mint az író-esszéisták. Justh Zisgmond, Féja 
Géza, Lovass Gyula, Rónay György után legutóbb Mészöly Miklós 
említette Krúdy-tanulmányában azok között a jelentős elődök 
között , akik látszólag - „tárgyszerűen, tematikusan" — háttal álltak 
benne korukban, „de az élet és létérzékelés filozófiáját illetően 
sokkal inkább szembe a jövővel, mint a kortársak legtöbbje". Az 
irodalomtörténet-írás róla alkotott képe - néhány szép elő- vagy 
utószó, értékes kézikönyv-fejezet ellenére - korántsem mondható 

*Az előadások elhangzottak a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
kecskeméti vándorgyűlésén 1980. április 26-án. 


