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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. 
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A kitűnő helyzetelemzések, árnyalt portrék, csoportképek a kora-
beli dokumentumokból választott jellemző idézetekkel egészülnek ki. 
Ez utóbbiak nemcsak az illusztráció — népszerűsítő műveknél oly-
annyira fontos — szerepét töltik be, hanem szerves részévé válnak a 
szerzői szövegnek is. Az elemzések a tájékozódás sokirányúságáról, 
a részletek elmélyült ismeretéről győznek meg, a gazdaság-, társada-
lom-, eszme- és művelődéstörténeti érdeklődés egyidejű jelenlétéről, 
az átfogó szempontok érvényesítéséről. A portrék, a személyes vi-
szonylatok ábrázolása pedig biztos pszichológiai érzékről. Nemcsak a 
társuralkodók, anya és fia, Mária Terézia és II. József egymáshoz való 
viszonyának ábrázolása bővelkedik lényeget magyarázó finom észre-
vételekben, hanem eleven és megragadó a könyvből kibontakozó 
Kaunitz- és Zinzendorf-portré, és emlékezetes az a néhány futó 
megjegyzés is, amely — többek között — Ürményi József, Széchényi 
Ferenc, Berzeviczy Gergely alakját idézi föl egy-egy villanásnyi jele-
netben. Különösen érdekessé, s talán a szándékoltnál is időszerűbbé 
azonban nem pusztán a nagy történelmi személyiségek: Mária Teré-
zia, II. József, Lipót, Kaunitz kancellár vagy kitűnő munkatársaik: 
Zinzendorf, van Swieten, Sonnenfels és mások, árnyalt, részletező, 
mégis erőteljesen körvonalazott portréja avatja e munkát, hanem 
annak a kérdésfelvetésnek központba állítása, amelynek szorításá-
ban-bűvöletében éltek és működtek. H. Balázs Éva könyvének köz-
ponti szereplője nem személy, még csak nem is társadalmi csoport, 
rend vagy réteg, hanem egy felismert, szükségesnek tartott és vállalt 
(vagy más érdekek felől tekintve: károsnak ítélt, ellenséges indulato-
kat kavaró) kérdés: a reformok, a modernizáció problémája. 

A „türelmetlen", a „tekintetnélküli", a „doktriner", a „korát 
megelőző", a „taktikátlan", a „tragikus" és még sorolhatnánk a kor-
társaknak és az utókornak a nagy Habsburg-modernizátorra, II. Jó-
zsefre aggatott címkéit, amelyek mind-mind a sikertelenséget, a kudar-
cot igyekezték magyarázni. H. Balázs Éva sem kerülheti ki a problé-
mát, neki, aki az európai nagy változások korának, a XVIII. század 
második felének kelet-európai történetét kutatja, mint pályája során 
oly sokszor, e könyvében is véleményt kell mondania a reformer 
császárról. Üj könyvének II. József-képe nem nélkülözi ugyan a köz-
ismert, nemegyszer talán irodalmias megközelítésekből leszűrt jelző-
ket, de nem ezeket hangsúlyozza, hanem meggyőző erővel állítja 
elénk a kényszerhelyezetek foglyává váló szuverént. Elsősorban azon-
ban nem a császár személyes tragédiája foglalkoztatja, noha természe-
tesen szót ejt róla (sőt, utal ennek távolabbi hatásaira is), hanem egy 
nagy erudícióval eltervezett és hatalmas lendülettel megkezdett tár-
sadalmi-kormányzati modernizálás elkerülhetetlen csődje. A könyv 
voltaképpen a csődhöz vezető okokat tárja föl , módszeresen és körül-
tekintően, nem a történeti igazságtétel, hanem a dolgok megértésének 
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igényétől indíttatva. Eközben nemcsak a nagyhatalmi, külpolitikai, 
birodalmi, rendi, nemzetiségi, felekezeti, gazdasági, ideológiai, men-
talitásbeli és természetesen személyi érdekek sokféleségét ismerteti 
meg az olvasóval, hanem ezeknek az érdekeknek változékony kap-
csolódásait és összeütközéseit is. Többek között az állam és az egyház, 
a Monarchia és Magyarország viszonyának átrendezésére irányuló 
intézkedések vagy a közigazgatás átszervezésének konkrét példáin 
mutatja meg, hogy az eszményi megoldásokra törekvő intézményi és 
kormányzati modernizálás nemhogy nem szüntette meg a helytelen-
nek vagy károsnak ítélt érdekérvényesítéseket, hanem tudatosította, 
s így elmélyítette őket. A példák mind azt igazolják, hogy a felzárkó-
zást, a modernizálást, a tökéletesedést erőszakolt ütemben, bürokrati-
kus megoldások előre eltervezett sorával sürgető józsefi program a 
lappangó válságtünetek kiéleződéséhez vezetett. N e m egyszerűen az 
átalakítást szorgalmazó, mereven voluntarista (noha a közjóért mun-
kálkodó) központi irányítás és a rá való spontán (idővel persze szer-
vezetté váló) válaszok konfliktusaira szolgáltat meggyőző példákat e 
könyv anyaga, hanem arra is, hogy — kellő történelmi távlatból 
szemlélve — hogyan mutatják meg a központi intézkedésekre adott 
válaszok, félretolva az addigi konszenzust, a központilag átalakítan-
dónak ítélt viszonyok valóságos természetét. 

H. Balázs Éva mindemellett azonban többször is hangsúlyozza, 
hogy a császár gyakorlati intézkedéseinek csődje nem jelentette egy-
szersmind a jozefinista eszmék teljes bukását: ezek — mutatis mutan-
dis — továbbéltek, s nemcsak a mentalitásbeli folytonosságot terem-
tették meg a századvég és a következő század egyes hivatalnoki— ér-
telmiségi rétegei között, hanem a reformok, az átalakítás, a moderni-
záció szükségességének eszméjét sem engedték elhomályosulni. 

E folyamatoknak az összes érdekelt fél álláspontjára és reakcióira 
is kitérő, közérthető és tárgyilagos ábrázolása egy invenciózus törté-
nész több évtizedes szakmai tájékozódásának és adatfeltáró kutatásá-
nak eredményeit összegzi. Éppen ez, a kiérleltség, a gondolati és stilá-
ris letisztultság teszi lehetővé, hogy e könyv — szerzője nyilvánvaló 
szándékainak megfelelően — az érdeklődő nagyközönséghez is utat 
találjon. 

Bár irodalomról és művészetekről — választott szempontjainak 
megfelelően — nemigen esik szó e műben, mégis ihlető olvasmánya 
lehet a korral foglalkozó vagy iránta érdeklődő irodalmárnak, mű-
vészet- és művelődéstörténésznek. 

H. Balázs Éva már Berzeviczy-monográfiájában is elmélyülten és 
inspirálólag foglalkozott a XVIII. század végi szabadkőművességgel, 
e könyvében pedig újabb, eddig figyelmen kívül hagyott tényeket tár 
elénk e mozgalomról. (A legérdekesebb ezek közül talán Montes-
quieu művének, A törvények szellemének hatása az 1770-es években 
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fogalmazott magyar szabadkőműves alkotmányra.) Aki irodalom-
történeti ismeretei felől közelít a korhoz, tudja, milyen fontos szerepet 
játszik a szabadkőműves mozgalom a „régi századvég" irodalmárai-
nak és mecénásainak életében, mert tudja, hogy e kor magyar értel-
miségije (hasonlóan osztrák kartársaihoz) túlnyomórészt szabadkő-
műves volt. D e talán mindeddig kevés figyelmet kapott a mozgalom 
változó politikai irányultságának az irodalomban: Kármán József, 
Kazinczy Ferenc, Aranka György, Pálóczi Horváth Ádám és mások 
műveiben való lecsapódása. 

E könyv figyelmeztetés az irodalomtörténészek (és tudománytörté-
nészek) számára, hogy kutatásaik során nem kerülhetik meg a magyar-
országi (sőt, a bécsi) szabadkőművesség iratainak tanulmányozását. 
Ügyszintén érdekes és külföldi példákkal is összevethető lenne az e 
könyvben oly sokszor említett és tárgy megszabta részletességgel elem-
zett fiziokrata nézetek magyar irodalmi visszhangjának felderítése. 
Talán a falusi és városi élet tendenciózus szembeállításának egyik 
figyelmen kívül hagyott ihletőjére így éppúgy rátalálhatnánk, mint a 
„laisser faire, laisser aller" elv néhány kirívó irodalmi példájára. 

Ugyanez mondható el a jozefinizmus mentalitásformáló hatásáról, 
amely mint a könyv utolsó bekezdései oly szépen megfogalmazzák, 
nem csupán a századvégen, hanem az új század első évtizedeiben is 
eleven maradt. Igaz ugyan, hogy az állam iránti kötelességek helyébe 
a nemzet irántiak lépnek, a köz szolgálatára való törekvés azonban 
változatlanul kategorikus imperatívusza marad nemcsak a jozefinista 
és szabadkőműves eszményeken felnőtt nemzedék, hanem fiaik szá-
mára is. Mindez igen fontos szempont lehet olyan, a magyar irodalom 
(és irodalmi értékrend) alakulását nagymértékben befolyásoló élet-
művek (és távolabbi kisugárzásuk) megértéséhez és megítéléséhez, 
mint amilyen Kazinczy Ferencé vagy a rá következő nemzedékből 
például Fáy Andrásé vagy éppen az apai mintát áttételes formákban 
megőrző Széchenyi Istváné. (Magvető, 1987.) 

F Á B R I A N N A 

NAGY MIKLÓS: VIRRASZTÓK 

Mintegy három évtizednyi irodalomtörténészi munkásságából 
állította össze Nagy Miklós ezt a kötetet. Témái sorában Jókai alakja 
és tevékenysége áll az első helyen, a többi írás a XIX. század más 
jelentős alkotóiról szól, de még irodalomtörténet-írókról rajzolt 
portréinak is elsősorban e századhoz fűződő vonatkozásai vannak. 
Ezzel azt a szakmai körökben köztudott tényt rögzítettük, miszerint a 
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