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regénye [1905] ugyancsak ebbe a nagy Budapest-regénysorba illő alkotás), hanem a 
tízes évek közepéig meglévő egyedi fővárosi valóság, amit a naturalizmus cselek-
ményfolyam-szervező elveivel hitelesen lehetett ábrázolni. 

A kötet zárótanulmányában - „Vigasztal, ápol és eltakar". (A budapesti kávéházak szo-
ciológiai és pszichológiai természetrajza a századfordulón) -, mint a címe is ígéri, általános 
áttekintést olvashatunk erről a sajátos, azóta csaknem végleg eltűnt irodalmi, kultu-
rális, társadalmi intézményről. A kávéház hőskorában is egyedülálló, sehol máshol 
fel nem lelhető szereppel rendelkezett Budapesten, a magyar nagyvárosokban (és 
Bécsben). Magyarországon a rohanó élet megkövetelte a semleges, de polgári repre-
zentációs jellegű találkozóhelyek kialakulását. Ez a funkcionális szerep azután ketté-
osztotta a közönséget: mintha csak lakásuk dolgozószobájában ülnének, kávéházban 
élő, író, alkotó, szórakozó újságírókra, költőkre, színészekre, művészekre, akik szük-
séges rossznak tekintették az intézményt és a szélesebb közönségre, akik a kávé-
házakba járó szellemi nagyságok miatt valóságos kulturális, közművelődési klubnak 
tekintették e helyeket (214.). A budapesti kávéházak irodalmi szerepe nyilvánvaló, és 
valóban a szellemi élet informális központjai voltak, minden előnyükkel, ami a sze-
mélyes kapcsolatok kialakulásában rejlett, és minden hátrányukkal, ami nem kedve-
zett a szűkebb értelemben vett otthoni kultúra kialakulásának, de elősegítette a lát-
szatvilág létrejöttét is. A tanulmányban e tárgyban megszólalnak mindazok, akikről 
a Budapest-irodalom kapcsán egyébként is szívesen olvasnánk Bródytól, Molnártól, 
Herczeg Ferencig, Heltaiig, Szomoryig, Máraiig és még sokan mások. 

Sánta Gábor tanulmánykötete részleteiben is felveti mindazokat a szempontokat 
és kérdéseket, amelyek alapján az irodalomtörténetben körvonalazódhat egy fővá-
ros- és Budapest-irodalom, s kutatása, amely e szempontok nyomvonalán haladva 
tovább gazdagíthatja elfeledett értékekkel az irodalmi horizont emléktalapzatát. 
(Pécs, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2001, 235 1.) 

Á c s GÁBOR 

Gángó Gábor: Eötvös József az emigrációban 

Gángó Gábor monográfiája alapkutatásokra épül, s mint ilyen, bizonysága annak, 
hogy a „könyvtárnyi" irodalmat produkáló témákban is van értelme a forrásfeltáró 
levéltári-kézirattári munkának. A feltárt szövegekről adott olvasatok pedig azt bizo-
nyítják, hogy a történész, irodalom-, illetve eszmetörténész csak a kontextusok vilá-
gos meghatározása és saját értelmezői pozíciójának reflektált elfoglalása által lehet a 
„nyersanyag" szakszerű feldolgozója, a forrásszövegek megszólaltatója. 

Eötvös röpiratainak, publicisztikájának és elméleti alapvetéseinek 1975-1981 kö-
zötti összegző jellegű kiadása (Eötvös József Művei) azt az érzést kelthette a szakmai, 
illetve művelt olvasóközönségben, hogy immár csak az interpretátoroknak nyílik tér, 
s elegendő feldolgozni a sorozat vonatkozó köteteit, hogy rekonstruálni és értelmez-
ni lehessen Eötvös József szellemi hagyatékát. Gángó Gábornak az 1990-es évek ele-
jétől megkezdett kritikai forráskiadásai azonban világossá tették, hogy milyen jelen-
tős fehér foltjai vannak az eötvösi életműnek, s azt is egyértelműsítették, hogy a fel-
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tárt anyagokra az eddigi képet érdemben befolyásoló megállapítások épülhetnek. Pe-
dig az egymás után megszületett kiadványok csak az emigrációs időszak két eszten-
dejének kézirathalmazát érintették: előbb A francia forradalom története (Bp., 1990), 
majd Az 1848iki forradalom története és a Müncheni vázlat (Bp., 1993), utóbb pedig a po-
litikai-filozófiai szintézisterv fejezetei; az augsburgi Allgemeine Zeitungban megjelent 
cikkek, és az eötvösi kultúrtörténeti szintézisterv egy szövegrészlete: a Pauperizmus 
(Századok 1994/1., 3-4. és 1996/1.) jelent meg Gángó Gábor pontos és rigorózus szö-
veggondozásában. A kötet alapszerkezetét ezeknek a szövegeknek az egymás utáni, 
egymásra vonatkoztatott elemzése adja, nyilván a kapcsolódó bevezetéseknek és a 
szerző vonatkozó tanulmányainak (Századok 1994, 95., 96. és 1998; Holmi 1997, 98., és 
Világosság 1995) szerkesztett (olykor vállaltan korrigált) szövegeire építve. 

A monografikus elrendezés - és annak már a tanulmányokban is megragadható 
korábbi szándéka - az egységes nézőpontú olvasat és értelmezés keretét teremtette 
meg. Gángó Gábor három összefüggésben jelölte meg (I. 7-8.) a mű lényegére vonat-
kozó vállalásait, s ezért kínálkozik, hogy őt követve vizsgáljuk nézőpontját és meg-
állapításait (itt nem az eredeti előfordulás sorrendjében): 1. Eötvös ekkori „gondolko-
dói út jának" rekonstruálása, illetve máshol: „fenomenológiai fejlődésrajzának" vagy 
„személyes eszmei fejlődéstörténetének" felvázolása (II. 12-13.); 2. Gondolatai eddig 
kevéssé méltatott szövegkörnyezetének megjelölése a „Habsburg Monarchia több-
nemzetiségű értelmiségének a birodalom jelenének és jövőjének alapkérdéseire vá-
laszt kereső" szellemi mozgalmaiban; 3. Eötvös József „életének és munkásságának 
komplex vizsgálata" az 1848 ősze és 1850 vége közötti emigrációs időszakban. 

A kézirat- és vázlatelemzések egyértelműen igazolják Gángó Gábor előfeltevését: 
sokrétűen megmutatkozik e két esztendő alatt Eötvös gondolkodói „fejlődéstörténe-
te", s nemcsak egy-egy új felismerés összefüggésében, hanem a gondolkodás egészé-
nek szerkezetében (módszer, fogalmi rend stb.) is. A szerző frappáns-szellemes (de 
később nyilván nem következetesen alkalmazott) feladat megjelölése (II. 15.) a mű 
egésze alapján eredményesnek bizonyult, amely szerint: „tanulmányom egyetlen 
kommentár az Uralkodó eszmék szerzői előszavának első két mondatához, melyekben 
Eötvös magától értetődő természetességgel veti el az anyagi érdekek vizsgálatát mint 
a kor megértésének alkalmatlan eszközét, s fordítja figyelmét az eszmék tanulmányo-
zása felé: [innen az Eötvös idézet]." Ezt a szemléleti fordulatot Gángó Gábor 1849 ta-
vaszára datálja, amikor is Eötvös a két történeti elemzés anyagelvű gondolatmenete 
(és történetírói alapfelfogásának több hasonló megnyilvánulása - VI/1 . fej.) után 
egyik kéziratában a következőket rögzítette: „nem az osztrák birodalom népei közül 
néhánynak az érzéseiben, hanem valamennyinek az eszméiben kell felismernünk nagy ne-
hézségeink forrását, és ott keresendő helyzetünk veszélye is." (VI/1. 96. újra idézve: 
VII/2. 131.). Az „uralkodó eszmék" terminus is a Három fejezetben szerepelt először, 
a Müncheni vázlatban pedig már a nemzetiség-szabadság-egyenlőség hármasságá-
ban értelmezte Eötvös azokat (a vonatkozó VII/3. fejezet a forrás jelentőségéhez ké-
pest alulírt, de erre magyarázatul szolgálhat a szerző által felvillantott kronológiai bi-
zonytalanság). Az eszmetörténeti közelítés ezután már egyértelműen meghatározta 
Eötvös módszerét és nézőpontját, ami előbb - a szerző értelmezésében - az Ausztria 
nemzetiségeinek egyenjogúsításáról című röpiratban szemléleti fordulathoz vezetett, 
majd az Uralkodó eszmékben a nyilvánosság előtt is manifesztálódott. A Gángó Gábor 
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által felépített „fejlődéstörténet" e ponton azonban nem az eddigi ismeretek által el-
gondolható séma szerint teljesedik ki: 

Természetesen az eszmékre koncentráló eötvösi törekvések első rendszerező mű-
ve, az Uralkodó eszmék megjelenése adja a monográfia kronológiai keretét, és az jelöli 
meg az értelmezés több fontos viszonyítási pontját, de összességében a szerző nem 
arra csúcsosítja ki a „fejlődéstörténetet". Sőt következtetései éppen e m ű tekintetében 
relativizálóak: „a módszer és a célok tekintetében" visszalépésnek értékeli (II. 14.), a 
„határozott előzetes elképzelések" hiányát, a fejezetek rendszertelenségét és a „gon-
dolati és műfaji eklektikát" emeli ki (IV. 37-42.). A megjelentetés hazaérkezésre való 
időzítése pedig a szerzőnek azt sugallja, hogy az első kötet elkészülte mintegy „ve-
zeklés" „az emberi gyengeség emlékének leküzdése érdekében," „jóvátétel", a mo-
rális aggályokat hangoztató hazai közvélemény előtti önigazolás, „számadás a hazá-
tól távol töltött idő" értelmességéről (még több hasonló megfogalmazás a IV. fejezet-
ben), azaz nem a szellemi értelemben vett kész-ség kifejeződése, hanem más irányú 
külső és belső elvárások eredője. A monográfia szerkezete a „kultúrtörténeti szinté-
zisterv" (IX.) végpontra helyezésével is arra utal, hogy az eötvösi életprogram „nagy 
műve" ez lenne, és nem az annak tartott, sok esetlegességet hordozó, adott állapotá-
ban is fontos, de mégis viszonylagos Uralkodó eszmék első kötete. Az összegző megál-
lapítás pedig egy eötvösi elszólás (a másodiknak „csak bevezetése") u tán kerül rög-
zítésre: „az első kötet nem más, mint a második kötetet (a tárgyalást) megelőző fejlő-
déstörténeti út bevezető összefoglalása" (IV. 42.). Meggyőző érvanyagon nyugszik a 
gondolkodó „útjáról" alkotott kép, a kéziratok, vázlatok egymáshoz való viszonya 
valóban egy „hosszú írásos monológ" működését mutatja (83.), aminek a végered-
ményeként az eötvösi eszmetörténet szemléleti és módszertani alapvetése bontako-
zik ki, azonban a „fejlődéstörténeti" modell (az alapív igazoltsága ellenére) több 
kételyes kérdést vet fel. 

A „történet" az egyik szellemi állapotból indul, és a gondolatok átrendeződése 
által szükségszerűen egy magasabb rendű másikba érkezik. Gángó Gábor előfeltevé-
seiben ez a fő elem, és meghatározó marad az időutalásokban, a végeredményt elő-
zetesen ismerő narrátor érvanyagában, és igen hangsúlyosan áthatja az összegzést is 
(különösen X. 223. - „Eötvös emigrációs írásaiból, azok kronologikus egymásutánjai-
ból, tematikus sokszínűségéből nagyívű gondolkodói fejlődéstörténet rajzolódik ki"). 
A „fejlődéstörténet" olyan erős magyarázó logika, narratív szerkezet, amely nehezen 
tűri az esetlegességeket. Az összkép alapján és a modell logikája szerint így eltűnnek 
(hangsúlytalanokká válnak) azok a kronológiai esetlegességek, amelyekre a szerző 
elemzése közben még utalt: éppen a kiindulópont (V.) és a végpont (IX.) öszszefüg-
gésében. Hiszen a Magyarország rendeltetése című publicisztika a kiindulópont logikai 
sémájába kerül, pedig 1850. október 16-án jelent meg, és amúgy is „megváltozott po-
litikai helyzet tükre" (V. 86.). A végpontként kezelt kultúrtörténeti szintézisterv szöveg-
darabjai pedig „1848 és 1850 között" születtek, s a részletesen vizsgált Pauperizmus is 
valamikor „1850 táján" (IX. 183. és 198.) keletkezett. A kötet szerkezete és magyará-
zó sémája ezért nem kerül összhangba. Hiszen nem annyira az erős kronológia köve-
telményű „fejlődéstörténet" a szerkezet fő meghatározó eleme, mint inkább a külön-
böző funkciójú, eltérő fogalmi világú és mélységű, más-más nyilvánosságnak szánt 
szövegek (politikai publicisztika, memoár vagy történeti áttekintés, eszmetörténet) 
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tematikus elrendezése, s így azoknak az elvontság és eszmei távlat jegyében történő 
hierarchizálása. 

Az időutalások folyamatosan felhívják a figyelmet az eszmei fejlődéstörténet magya-
rázó struktúrájára, s ez többször az eszmetörténet egyik tipikus alakzatát eredménye-
zi: egy későbbi eszmei fejlemény (végeredmény vagy időleges eredmény) mérceként 
való visszavetítését a korábbi szövegekre. Lehetséges, hogy másképpen nem is lehet 
a gondolati összefüggéseket megteremteni, de ez a közelítés mégis több veszéllyel jár. 
Természetesen a „számon kérő" érvelési technika egyik gyakori következményének, 
a történelmi dimenzió elvesztésének (a historizálásnak) a veszélye Gángó Gábort 
egyáltalán nem fenyegeti. Ő nem egy egészen más gondolati világ, ismeretanyag, fo-
galomrendszer elváráshalmazát vetíti rá a történeti szituációra, hanem pontosan fel-
térképezi az egyidejű gondolati paneleket, fogalmakat stb., és olyan szűk időkeretben 
mozog, amelyben nem elsősorban a külső vonatkozások (eszmei-politikai körülmé-
nyek, szellemi impulzusok, új olvasmányok) a „fejlődés" meghatározói, hanem a 
gondolatok belső letisztulási folyamata. Az időszembesítés erőteljes jelenléte miatt 
viszont elveszhet a korábbi szöveg „önértéke," és elveszhet több olyan magyarázó 
szempont, amelyet arra a szövegre kellene-lehetne alkalmazni. Különösen akkor el-
gondolkodtatóak „a még azt vallja, hogy", illetve a „még nem jutott el oda, hogy" 
szerkezetű szembesítések, amikor a viszonyítási pont egy nem egyszerűen megra-
gadható értéktartalomhoz kötődik. Gángó Gábor a korábban kevéssé méltatott 
Ausztria és nemzetiségeinek egyenjogúsításáról című röpiratról állapítja meg, hogy ott az 
eszmetörténeti nézőpont és a fogalmi letisztulás nyomán Eötvös meghaladja a 
„herderi organikus nemzetszemléletet" (illetve saját korábbi „liberális nacionalizmu-
sát"), s azt állapítja meg, hogy „a nemzetiség érzés, nem pedig eredendő jog". Azaz 
a „modernista antropológia" eredményét megelőlegezve „nemzetiség-kritikájában" 
az „irracionális mozgatókra" mutat rá (főként: VIII/3. 148-161.). Itt emelkedik 
Eötvös „korának legjelentősebb teoretikusai közé" - rögzíti Gángó később (X. 224.). 
Az elemzés meggyőző, a felhasznált apparátus pedig lenyűgöző (VIII. 142-143.), 
mégis megállapítható, hogy Gángó Gábor itt mércéjében a nacionalizmuskutatás egy 
sokat idézett, széles körben elfogadott, de mégsem kizárólagos irányához csatlako-
zik. Tehát az Eötvösről alkotott értékítéletének befogadása attól függ, hogy a mono-
gráfia olvasója, hasonlóan a szerzőhöz, axiómának tekinti-e ezt a közelítést. A vonat-
kozó vizsgálat azonban mindenképpen termékeny, elsősorban akkor, amikor a szer-
ző példáin keresztül megmutatja, hogy a századközép nemzeti törekvéseiben hogyan 
csúszott át a „szabadság egyenlőség, testvériség" célképzete a „szabadság, egyenlő-
ség, nemzetiség" célképzetébe. 

A kötet különösen gazdag és informatív a kontextusok felvázolásában. Gángó Gá-
bor vizsgálatait arra a bőven adatolt tézisre alapozza (II. 16-17.), hogy a „Habsburg 
Birodalom" eszmetörténetének (nem magyar nyelvű és nem specifikusan magyar 
problematikájú) irodalmában Eötvösnek kitüntetett szerep jutott, s ezért szövegeinek 
értelmezője nem elégedhet meg azzal, hogy csak a magyar kánon (Madách, Kemény), 
illetve a „kizárólagos francia liberális referencia (Guizot, Thiers, Lamartine)" össze-
függésében szemlélje. így Gángó módszere: a párhuzamok sokrétű citálása, a szer-
zők, címek, koncepciók megjelölése. Majd mindegyik elemző fejezethez kapcsolódik 
egy hosszabb-rövidebb áttekintés a vonatkozó „birodalmi" röpiratokból, a megjelölt 
részekben pedig (VII/1. 121-128., VIII/3. 148-161., VIII/8. 170-175. és IX/3. 
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197-215.) szinte olvasókönyvet kapunk az ismert, eddig ritkán idézett, vagy a hazai 
irodalomban korábban meg sem említett osztrák-német, cseh stb. kortársak művei-
ből. A párhuzamosított szövegek sokszor önmagukban, önmagukért beszélnek - tu-
datosan vállalt technikának tűnik ez, de néha elkelne bővebb kommentár - , és azt 
egyértelműsítik, hogy Eötvös kérdésfelvetéseivel és válaszkísérleteivel benne moz-
gott a „Birodalom" politikai ás államtudományi szellemi közegében. Olykor a szer-
ző megállapítása szerint nem eredeti gondolkodóként (az összbirodalmi eszme ese-
tében - VII/1. 128.), de olykor a „korát majd tíz évvel megelőzve" mintaadóként és 
fogalomteremtőként (a nemzeti egyenjogúsítás összefüggésében - VIII/1. 142.). 
Gángó Gábor munkája e tekintetben kézikönyve lesz a századközép eszmetörténeté-
vel foglalkozó kutatóknak, mert a párhuzamba állított szövegek fontos kiindulópon-
tokat jelölnek meg. A referenciák ilyetén hangsúlyáthelyezése már a hazai politikai 
gondolkodástörténet létező hagyományaként jelölhető meg, s itt elegendő csak azok-
ra a szerzőkre utalnunk, akiket Gángó ebben a vonatkozásban a legtöbbet idéz: Deák 
Agnesra és Gergely Andrásra. Eötvös esetében különösen indokolt a „birodalmi" 
szellemi közeg megjelölése, hiszen ebben az időszakban nemcsak az Eötvös által 
megszólított (esetleg: meggyőzni szándékolt) közvélemény értelmeződött a magyar-
nál szélesebb öszszefüggésben, hanem az emigráns megszólalásának közösségi fede-
zete is változott (mozgott). Kétségtelenül kimutatható, hogy Eötvösnek a nemzeti kö-
zösség iránti elkötelezettsége hangsúlyos maradt - tanúskodás a Batthyány-perben, 
cikkek az augsburgi Allgemeine Zeitungban, a magyar érdek „belopása" az „Ausztria 
nemzetiségeinek egyenjogúsításáról" írott röpiratba, néhány személyes vallomás -
de az is egyértelmű, hogy öntudatának hangsúlyos eleme volt, a (teóriává is formált) 
„birodalmi patriotizmus". A szerző Eötvös perspektívájának változását (itt kitágulá-
sát) is a „fejlődéstörténeti" ívbe helyezi, és ezzel mintegy A jogi kérdés világából („a 
magyar rendi nacionalizmus közjogi alapozású illuzórikus álláspontjáról") vezeti át 
az osztrák „birodalom lehetséges jövőbeni berendezkedésén" távlatosan gondolko-
dó szerzők közé (V., illetve VII-VIII. fejezet). Gángó Gábor ebben a tekintetben is egy 
adott, világosan körülhatárolt, axiomatikus (de az irodalomban nem kizárólagos) 
alapállást foglal el. Eötvös önként vállalt emigrációja mindenesetre valóban egy 
olyan „kívülálló" értelmezői léthelyzetét teremtette meg, aki bár résztvevője volt 
még az aktuális megoldások körül forgó (és a változó politikai helyzethez igazodó) 
vitáknak, de már nem azok által determináltan kereste a politikai eszmetörténet 
összefüggésében a megoldás távlatát. 

Gángó Gábor bevezetőjében Eötvös József emigrációbeli „életének és munkásságá-
nak komplex vizsgálatát" célul tűzve, a szövegelemzések mellett életrajzi, illetve rö-
vid politikatörténeti kitérőket tett. Adataiban és megállapításaiban jelentősen hozzá-
járult egy majdani pályakép és személyiségkép megrajzolásához, de ő nem vállalta 
a rendszeres életrajz (pályaszakaszkép) szemléleti és módszertani előfeltevéseit. 
A „komplexitás" fontos eredményre vezetett a hazatérés és az Uralkodó eszmék meg-
jelentetésének egyidejűségére vonatkozó gondolatsorában (ennek kapcsán életrajzi 
és eszmetörténeti összefüggésekre derült fény). Emellett jelentős, de csak felvillan-
tott, a jövendő kutatása elé utalt (például a konzervatív kapcsolatokról) témákat érin-
tett, illetve több olyan adatsort közölt, amelyek nem tartoznak szervesen tárgyához 
(Matthäus Vieregg és Eötvös Júlia családjáról, Bucsánszky Józsefről stb.). A talán leg-
fontosabb kérdésben (az „emigráció" miértjében) a szerző alaposan elmélyedt, de 
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eszmetörténeti érdeklődésének (és módszerének) megfelelően itt is megmaradt a vo-
natkozó kortársi, illetve eötvösi szövegek párhuzamba állításánál. Némi hiányérzetet 
kelt, hogy nem rendszerezte és ütköztette a lehetséges magyarázatokat, illetőleg nem 
tette világossá, hogy valószínűleg nem jelölhető meg egyetlen egy magyarázó „ősök" 
sem, hanem inkább a félelmi reflexek, kimerültségek, a személyiség bizonyos alap-
vonásai és a politikai értékrendszer együttesen vezette Eötvöst is (!) erre a döntésre. 
A Gángó által rögzített végeredmény - az elmenekülés „közvetlen kórelőzménye 
idegkimerülés" (III. 23. és IV. 44.) - jól adatolt, de nem mellőzteti el olyan (csak a jegy-
zetben említett) összefüggések vizsgálatát, mint például az, vajon miért éppen Bécs-
be emigrált Eötvös, s hogy vajon ott maradt volna-e, ha nem tör ki az október 6-ai 
bécsi felkelés. Az összefoglalásból és bőséges szövegidézetekből kibomló háttér 
azonban, ha nem is mindig rendszeresen, teljességgel megvilágítja Eötvös önkéntes 
emigrációjának léthelyzetét. Mivel a monográfiában a fő hangsúly a gondolkodó 
Eötvös feltérképezésére került, és a módszerek is ehhez igazodtak, ebben a keretben 
maradva már a hasonlóan sokat ígérő „folytatáson" gondolkodhatunk. 

A „nagy mű" - egy kultúrtörténeti szintézis terve („a keresztény civilizáció értel-
mezése") - mint életprogram ott tornyosult Eötvös József előtt az emigrációs években 
(IX/1.182-186.), s ahogyan (a szellemesen megteremtett és meggyőzően igazolt) pár-
huzam A karthauzi című regénnyel felvillantja, ott lehetett minden írói törekvése, 
rendszerező anyaggyűjtése mögött is. S ha a többi töredék, hasonlóan a bemutatott-
vizsgált Pauperizmus című kézirathoz, egyszerre modern, a korviszonyokra érzéke-
nyen reagáló és szemléletileg konzekvens, akkor a jegyzetek, vázlatok és töredékek 
rendszerező összeállítása (és esetleges kiadása) után egy újabb termékeny gondolko-
dás- és eszmetörténeti monográfiát remélhet a szakmai közvélemény Gángó Gábor-
tól. 
(Csokonai Könyvtár. Bibliotheca Studiorum Litterarium, 18. Szerkesztette Bitskey 
István és Görömbei András, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999, 285 1.) 
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