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nek is van tartalmuk" (223.), az ezzel kapcsolatos — speku-
latív és empirikus megközelítésű — vizsgálódások, a „hold-
udvarok" (nyilván konnotációk) figyelemre méltó osztályo-
zása elvontsági sorrend szerint — mindez megnyugtató ki-
tekintést nyit távolabbi célok felé. A verstan fogyó számú 
megszállottjainak fáradozását kívülről szemlélő nyilvánosság 
— még a szakmai is ! — olykor talán meddő skolasztikát gya-
nít e viták mögött, s tudják azt maguk a verstanosok is — a 
tudós szerző önironikus megjegyzését idézve —, hogy „»nem-
zeti sorsproblémáink« azért mégsem a »nemzeti versidommal« 
állnak a legszorosabb összefüggésben", de jóllehet a kettő 
közt valóban mérhetetlen a távolság, felfedezhetők még e 
távoli pólusok között is az összefüggés szálai ; nem kellene, 
hogy bizonygatásra szoruljon, de mégis megjegyzendő, hogy 
a verstan szívós és makacs művelése e zaklatott világban is 
értelmes erőfeszítés, puszta tényként is a kultúra tünete, s a 
„Fortuna szekerén" szerzője a ritmus jelentéshordozó szere-
pének vizsgálatával e felismerés útját egyengeti. 

R Á K O S PÉTER 

POÓR JÁNOS: 
KÉNYSZERPÁLYÁK NEMZEDÉKE 1795 -1815 

„Egy rossz viszonyról szól ez a könyv. A Habsburgok és Ma-
gyarország kapcsolatáról a 18 — 19. század fordulóján. N e m annyi-
ra a viszony történetével foglalkozik, hanem azzal: mit gondoltak 
egymásról a felek, hogyan érezték magukat ebben a sorsközösség-
ben." A szerző e célkitűzés szellemében bemutatja a hatalom kény-
szerpályáját az anakronisztikus alapelvek és a kor követelményeinek 
alternatívájában: nagybirodalmi illúziókat, miközben a fejlődés 
tendenciái a nemzetállamok kialakulása felé mutatnak; a felvilágo-
sodott abszolutizmus tagadását, a minden reformpolitikával szem-
beni defenzív magatartást, az intoleranciát; majd az újabb „tragi-
komikus" szerepet a napóleoni háborúkban. Az udvar felől nézve 
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Magyarország teher, kiváltságait sokallják, „működtetése" érdemén 
felül sokba kerül; a külpolitika, a gazdaságpolitika, a pénzügyek 
irányításából az országot kizárják, ám a negatív következményeket 
viselnie kell. Nem egyenrangú államok viszonya ez, s behatároltak 
az ellenzéki magatartás lehetőségei is. Az ellenzékiség mindenkori 
mértéke az uralkodótól függött, pályáit azonban alapvetően belső 
meghatározottságai szabták meg. A politizálás fő terepe a megye, 
valóságos és megkerülhetetlen közéleti fórum: döntéseiknek, be-
adványaiknak szerepe van a nagypolitikában. Tevékenységüket 
viszonylagos szabadsággal gyakorolhatták: a megyegyűlésen 
való részvétel, a küldöttek, a tisztségviselők megválasztása 
ugyanis a kormányzattól független volt. Ugyanakkor a hatalommal 
szembeni magatartásnak megvannak a határai: az alapállás a könyv 
szerint lényegében defenzív, pozitív programjuk nincs; szembeszegü-
léseiket pedig a konzervatív jogvédelem, az alkotmányosság féltése 
határozza meg. Egy osztály önvédelme ez az ellenzékiség, miközben 
kiemelkedő személyiségei, gondolkodói nagyon is jól látják szűkkörű-
ségét. Rossz közérzet származik ebből — bizonyítja a szerző meggyő-
zően — s egyéni arculatukkal mutatja be a közéletben számottevő 
egyéniségek eszméit, magatartását (ilyen pl. I. Ferenc, Széchényi 
Ferenc, Dessewffy József portréja). Az összkép mögött kiérlelt, hatá-
rozott koncepció munkál a kényszerpályák természetéről, fő irányai-
ról; a portrék emberi arculatot adnak a különféle törekvéseknek; 
gondolati hevületű, dinamikus stílusa olvasmányossá teszi a könyvet. 
Az irodalomtörténet számára megvilágító érvényű a korrajz, az ellen-
zéki magatartás zsákutcáinak bemutatása politikai hátteret, politikai 
magyarázatot ad a kor irodalmának értékkereső törekvéseihez, saját-
ságaihoz. így pl. az itt is kiemelt moralizáló magatartáshoz, s a köz-
vetlen politizálást felváltó kulturális szolgálat vállalásához. A szerző 
szerint a kényszerpályákból alapvetően defenzív magatartás alakul ki 
— a kultúra felől nézve azonban bonyolultabbnak tűnnek a problé-
mák, többfélének az értékkereső tendenciák. 

Általánosságban szólva az átmeneti kor mindig kettős arculatú: 
viseli a régi, a már lejárt rend terheit, s ugyanakkor keresi, előkészíti 
a lehetséges, a formálódó újat. A kultúra a politika felől nézve lehet 
kényszerpálya, de a viták, a művek már egy elkövetkező korszak törek-
véseit alakítják, hirdetik: egy új szellemű, szabadabb nyilvánosság 
formáit, új filozófiai, elméleti problémák tisztázását, a személyiség 
egyre fokozottabb igényéit, új ízlésvilágot. A szerző is leszögezi, hogy 
a kultúra szolgálata az egyik legfontosabb morális követelmény, s 
mint ilyen az újat, a „jót" teremtés öntudatát adja meg a sokszor még 
reménytelennek tűnő küzdelmekben. Ebből viszont következik, hogy 
a kulturális harcokat, az irodalmi teremtést inkább a heroikus, mint 
a defenzív magatartás jellemzi a nyelvújítás vitáiban vagy Berzsenyi 
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költészetében. A kultúra emberét e hősiesen vállalt feladatokban bo-
nyolult morális kérdések foglalkoztatják. Problémáinak nagy része 
éppen onnan származik, hogy nem tudja elfogadni a defenzív szerepet, 
s keresi a cselekvés alapjait. 

A könyvben szó van arról, hogy Kazinczy parainézis-levelet ír az 
ifjú Wesselényinek, s ebben a fiatalokra leselkedő két fő veszélyre 
figyelmezteti: az egyik az „alacsony ragyogáson kapás", a másik a 
„simulni nem tudó feszesség", s a szerző azt írja, hogy Kazinczy 
„az elsővel nem foglalkozott". Kazinczy azonban többször is írt e 
problémáról. Erkölcsi rendjének egyik sarkalatos tétele volt a rang és 
érdem értékegységének követelménye, főként ennek kapcsán fejti ki 
az „alacsony ragyogáson kapás" vétkéről nézeteit. Számára mindig is 
fontos volt a „nagy eredet", de a rang érdemét csak akkor tudta elis-
merni, ha azt az egyéni tettek, a jellem nagysága szavatolta. Ez az 
értékegység a kor kettős arculatát tükrözi: a személyes kiválóság 
minősítő értéke ugyanis a társadalmi kiemelkedéssel együtt biztosítéka 
az igazi nagyságnak. „Nevetséges bolond előttem, aki famíliájában 
kevélykedik, ha maga nem érdemes a fényre: de ha érdemes reá, szép-
nek tartom, hogy Őseinek emlékezetekben gyönyörködvén azt tisz-
telje." (KazLev. V. 61—62.) A kor sajátsága az is, hogy főként az 
értékegység megbomlását kell számba venniük. Kazinczy levelezése 
gazdag példatárat ad önző, fösvény, cím- és hatalomvágyó főurakról, 
tisztségviselőkről (KazLev. IV. 4 4 3 - 4 4 4 . , 523., V. 409., VI. 326. stb.). 
Az „alacsony ragyogáson kapás" vétkéről szóló nézeteit Kazinczynak 
egy hozzá közel álló jó baráttal szemben kell kifejtenie. Cserey Farkas 
1807-ben sikerrel folyamodik a császári kamarási rangért. Kazinczy 
ellenérzései akkor növekednek meg, amikor látja, hogy barátját meny-
nyire lelkesíti a cím, s hogy még vitáiban is hivatkozik rangjára. 
Kazinczy haragosan észleli, hogy a cím itt elválva az érdemtől üres 
demonstráció csupán. „A csecsebecsén, a ragyogáson kapás veszedel-
messé tehető passzió" — írja nagyon élesen Csereynek (KazLev. VI. 
241.), „kegyetlen démona az emberiségnek, elöli minden nyugodal-
munkat, a barátság köteleit öszve tépi és bennünket nevetségessé tesz", 
szemben áll mindazzal, ami „méltán fénylik" (KazLev. VI. 490.). 
Ha azonban a társadalmi rangjával kiemelkedő személy érdemeivel 
igazolja kiválóságát, megvalósul az ideális értékegység, s Kazinczy 
ezen az alapon már nemcsak lehetségesnek, hanem hasznosnak és 
vonzónak látja a közéleti tevékenységet. Poór János azt írja, hogy a 
közéleti erkölcs a szembenállás, a visszahúzódás volt, programja: 
nem vállalni hivatalt. Ez azonban nem lehet megoldás: a rezisztencia 
nemcsak az udvar szempontjából káros, mint a könyv írja, hanem 
az ország érdekeit tekintve is az — ennek jegyében keresik és fogal-
mazzák meg a közügy szolgálatához szükséges és óhajtott feltételeket. 
S amely esetekben úgy látszik, hogy az ideális értékegység megváló-
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sulhat, a közügy szolgálatát nagynak, megvalósítandó erkölcsi köte-
lességnek látja Kazinczy. „Nincs szebb magistrátus a hazában, mint 
a nép reprezentálása, nincs szebb alkalmatosság fényünket láttatni, 
mint midőn egy egész nemzet előtt szólhatunk" — írta még a kamarás-
ügy előtt a vármegyei követségre induló Cserey Farkasnak (KazLev. 
VI. 57.). „Szép dolog a törvényhozó testnek tagja lenni, s egy egész 
nemzet boldogságán nem mint külön személy, hanem mint Persona 
publica dolgozhatni" — írja később is (KazLev. VI. 417—418.). S a 
pozitív példát is megtalálja, a könyvben is kiemelten szereplő Dessew-
ffy Józsefben, akihez ekkoriban bensőséges barátság fűzi. 1809-ben 
írja hozzá a Gróf Dezsöffy Józsefhez című episztolát, amelyben a „böl-
csesség" és a „fény" együttes értékét megvalósító barátját ennek jegyé-
ben biztatja közéleti szereplésre. A passzív ellenálláson túl van tehát 
egy ideál a közéleti szereplésre, s van személyes példa is; az ellenállás, 
a kivonulás mellett már legalábbis keresik, körvonalazzák a cselekvés 
alapelveit. 

Ami persze konkrét esetekben nagyon is nehéz; a tevékenységre 
vágyó a hatalom korlátaival szembesül. A hatalmi kényszert Kazinczy 
elfogadja akkor, amikor Cserey Farkas túlzottan lelkes, lojális beszé-
dét avval mentegeti, hogy azt parancsra írta (KazLev. VI. 302.). 
A nyilvánosság előtti véleménymondásban, a nézetek vállalásában 
azonban a maga számára is tisztáznia kell elveit. A Tübingaipályairás-
ra készülődve megtapasztalja, hogy nézeteit nem fejtheti ki szabadon. 
„Hallgatni szabad (néha!)-, de egyebet mondani, mint amit érzünk, 
soha nem szabad" — írja Pápay Sámuelnek (KazLev. VI. 27.). 
„Disszimulálni szabad" — írja másutt, „szimulálni soha nem szabad" 
(KazLev. VI. 517.). Az elhallgatás azonban nagyon is kétes értékű, 
nagyon is sokféleképpen értelmezhető magatartás. Elsősorban a disz-
szimulálónak adhat felmentést — Kazinczynak mindenképpen: ő 
ugyanis bízik abban, hogy az elhallgatásban, a leplezésben is mindenki 
világosan érti szándékait. Azt mondhatjuk tehát, hogy Kazinczy 
elvei főként keresést jeleznek : a passzív rezisztencián túl olyan lehető-
ségeket, olyan magatartást szeretne kialakítani, amely megvalósítható, 
amely mentes az elvtelen véleményváltoztatás bűnétől, s amelyben a 
kényszerű leplezés — óhaja szerint — véleményt sugalló lehet. 

A könyv utolsó fejezete a Napóleon-problémáról szól. Jól érzékel-
teti, hogy másként ítélték meg Napóleont, a személyt, s másként poli-
tikáját, különösen akkor, amikor hadai az országot fenyegették. 
Az országos politikában végül is az a nemesi Napóleon-ellenesség 
dominált, amelyet Berzeviczy jellemzett, lényege — idézi a könyv — 
„ A nemesség privilégiumai elvesztését félve gyűlöli Napóleont". 
A szerző e vélemények jegyében ismerteti a Napóleon-problémát. 
Néhány adalékkal szeretném kiegészíteni az összképet. Poór János 
Cserey Farkas kétféle állásfoglalását emlegeti. Az egyik elismerő: 
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itt azt irta, hogy ha már áldozatul esik az ország, akkor inkább az 
erkölcsi erények iránt még fogékony francia nemzet előtt hódoljon 
meg; a könyv másik helyén viszont arról van szó, hogy Kazinczy 
megdorgálta a francia háborúért túlságosan lelkesedő barátját. 
A második helyen idézett álláspont időben megelőzte az előbb idézet-
tet, s j ó lett volna jelezni, hogy a közben eltelt hónapokban Kazinczy 
heves ellenérzései, a politikai és a hadi események kiábrándító tanul-
ságai késztették revideálásra Csereyt. Ő ugyanis kezdetben meg-
vetette a „pöffedt korzikait" (KazLev. VI. 395— 396.), s nagy tűzzel 
vett részt a háborúban. Egy év múlva azonban kiábrándultan írja, 
hogy „minden fontos ok nélkül katonásdit játszódni meguntam" 
(KazLev. VII. 270.). A z írók körében még inkább polarizálódnak, 
változnak a vélemények Napóleonról és háborúiról. Legpregnánsab-
ban talán Kazinczynál, aki, mint a szerző is említi, lelkesedik a nagy 
emberért. A közeledő hadakat azonban nemzeti és egyéni félelmekkel 
nézi; dilemmáit először nem politikai, hanem transzcendens érvvel 
oldja fel: mint írja, Napóleon a gondviselés eszköze, s bármi történik 
is általa, az isteni akarat fog teljesülni (KazLev. IV. 434.). A háború 
közeledtével aztán egyre inkább a nemzeti féltés, a nemzeti öntudat 
erősödik meg benne, „a rettenetes háború, mely most fenyeget, talán 
feléleszti a nemzeti lelket" — írja a Berzsenyi-ódára emlékeztető sza-
vakkal Virág Benedeknek (KazLev. VI. 345.). Retteg a lázadásoktól 
is, „mert könnyen észre veheti a pórság, hogy az ellenséggel kezet fog-
hat" (KazLev. VI. 378.), s ezen aggodalmában Dessewffy is osztozik 
(KazLev. VI. 478.). Dilemmájában a nemzet és az alkotmányosság 
féltése kerekedik felül, de a háborút mindvégig károsnak, hiábavaló-
nak tartja, még akkor is, amikor azt a kétes „eredményt" szűri le 
belőle, hogy „ezen veszedelemben én csak annak tudok örülni, hogy 
íme, a magyar hűség megdicsőítetett". (KazLev. VII. 75.) — Berzsenyi 
a nemesi felkelések szerveződése idején lelkesedik, ódákat ír a seregek-
ről, vezéreiről, csatáiról [A felkölt nemességhez I. és / / . , Herceg 
Esterházy Miklóshoz, A magyarokhoz (Forr a világ . . . ), Az ulmai 
ütközet]; Napóleont pedig 1814-ben egyetemes érvényű bűnnel vádol-
ja: a népek szabadság-eszményének elárulásáért látja igazságosnak 
bukását (Napóleonhoz). — Az összképhez tartozik Batsányi; ő 
Napóleon politikájának is híve maradt, s a Der Kampf Toldalékában 
írta meg a napóleoni államforma dicséretét. Az írók különféle véle-
ménye még világosabban mutatja, hogy a Napóleon-ügynek milyen 
sokféle vetülete, problémája volt. 

A fenti kiegészítéseken, árnyaláson túl még néhány kiigazítással 
élnék. Azt írja a szerző, hogy Kazinczy „teljesen ártatlanul" ült bör-
tönben 2387 napig. A fogalmazás vitatható. A hatalom szempontjából 
egyértelműen bűnös volt: Hajnóczyval barátkozott, Szentmarjay 
beszervezte a Martinovics-összeesküvésbe, a kátét bizonyosan olvasta 
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s valószínűleg terjesztette is — s ez felségárulásnak számított. Más kér-
dés, hogy az egész per, a túl kemény ítélet Kazinczynál és a többi 
vádlott esetében jogilag kétesen alapozott és támadható volt. Kazinczy 
azonban csatlakozott a mozgalomhoz, s felőle nézve tetteit, ha „telje-
sen ártatlannak" tartjuk, meggyőződését és bátorságát kérdőjelezzük 
meg. — Van két tévedés vagy elírás a könyvben. Kis János nem Győ-
rött működött, hanem Sopronban; Sárközy István nem volt orvos, 
hanem somogyi földbirtokos, tisztségeit tekintve aljegyző, majd járási 
főszolgabíró, a szerző nyilván Szentgyörgyi Józsefre, Kazinczy nyel-
vészkedő orvos barátjára gondolt. 

Poór János meggyőző és olvasmányos korképet adott. Az udvari 
és az ellenzéki politikusok magatartásának leírása a mentalitástörté-
netet gazdagítja; az irodalomtörténet számára tanulságosak a retor-
ziók, a nyomasztó légkör politikai hátterének adalékai és magyaráza-
tai; gondolati összefogottsága, szuggesztív stílusa a szélesebb olvasó-
közönséggel is megkedveltetheti művét. (Gondolat Kiadó, 1988.) 

MEZEI MÁRTA 

H. BALÁZS ÉVA: BÉCS ÉS PEST-BUDA 
A RÉGI SZÁZADFORDULÓN 

Három és fél évtized történetét ígérve két évszám áll alcímként 
a kötet élén: 1765— 1800. Történeti mértékkel mérve elenyészően kis 
időtartam ez, ha azonban az európai rendi társadalmak modernizálási 
folyamatát tekintjük — meghatározó jelentőségű. 

1765 — fordulópontnak látszik a Habsburg-család krónikájában. 
Ez az apa, Lotharingiai Ferenc halálának dátuma egyszersmind azon-
ban fiainak, az uralkodóház új, lotharingiai ágának politikai debütá-
lásáé is. Új szemlélet, új nemzedék lép itt színre, amelynek azonban 
reformelgondolásait tartalékolva még hosszú évekig, mindaddig míg 
Mária Terézia él, a felkészülés feladataival kell megelégednie. 

1800 — a második évszám már új korszakra utal. Most már az 
unokák, Lipót fiai a főszereplők. Átalakítások és reformok helyett 
katonai és állambiztonsági kérdések válnak fontossá. 

H. Balázs Éva új könyve nemcsak a Habsburg-uralkodók három 
nemzedékének kormányzati munkájáról szól, hanem az egész kor-
szakot érintő kutatások tanulságait összegző tablót is kínál, amelyen 
néhány helyszínt és alakot a megkülönböztetett figyelem reflektorfé-
nye világít meg, míg mások csupán egy-egy pillanatra lépnek elő a 
biztos kézzel felvázolt hitelesítő háttérből. 


