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„POLITICA PHILOSOPHIAI OKOSKODÁS” 
POLITIKAI NYELVEK ÉS TÖRTÉNETI KONTEXTUSOK  

A KÖZÉPKORTÓL A 20. SZÁZADIG 
(ELŐSZÓ) 

 

 

Jelen kötet kiindulópontjaként szolgáló konferenciát 2013. május 10–11-én rendeztük 
meg Debrecenben, A politika nyelvei történeti perspektívában címmel. A tanácskozás és e 
tanulmánygyűjtemény megjelenése a Debreceni Egyetem tudományos műhelyeinek 
(Történelmi Intézet, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, a Magyar Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti 
Műhelye) együttműködésével, valamint más intézmények történészeinek, irodalom-
történészeinek, klasszika-filológusainak, politikafilozófusainak hozzájárulásával 
valósulhatott meg. Szerzőinket az köti össze, hogy már korábban is művelték a 
(politikai) eszmetörténet-írás valamely ágát, s a konferencián elhangzott előadásaik-
ban, az ezeket követő viták során, illetve most közölt írásaikban többségük a politi-
ka nyelveinek vizsgálatát állította a középpontba.1 A közreműködők azonban nem 
egyetlen műhelyhez tartoznak, amelynek tagjai, ha ugyan „módszertanilag eklekti-
kus” megközelítéseket is választanának, érdeklődésük mégiscsak homogénebb, vizs-
gált korszakaik és szövegkorpuszaik határozottabban körülírható lenne.2 Kötetünk 

                                                      
1  Jelen kötet tanulmányai alapjául szolgáló előadásokon túl három további is elhangzott a konferen-

cián: Simon Attila Deliberáció és nyilvánosság. Arisztotelész a politikai beszéd alapmeghatározottságairól, 
Zászkaliczky Márton Protestáns politikai teológia és az ősi alkotmányosság nyelvezete a 16. században, Szi-
jártó M. István pedig Politikai nyelvek és politikai beszédmódok a 18. századi diétán címmel tartott refe-
rátumot. 

2  A történetileg nagyjából azonos időszakkal foglalkozó és/vagy pontosabban körülhatárolható 
műhelyekhez tartozó kutatók eredményeit felmutató gyakorlatnak kitűnő példái vannak a magyar 
politikai eszmetörténeti vizsgálatok különböző területeiről. Ezek közül az első a Bence György ál-
tal tervezett kutatási projekt. Lásd Bence György: Márkus és a kulcsszavak. In: Háy János – Erdélyi 
Ágnes – Lakatos András (szerk.): Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek – tanítványai. Bu-
dapest, 1993. 81–97.; Horkay Hörcher Ferenc: A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. 
Utószó. In: uő. (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. John Dunn, 
John G. A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmányai. Pécs, 1997. 288. – Bene Sán-
dor kezdettől igen sokat tesz a magyarországi politikai eszmetörténet kutatása terén, ám fontos 
tervei a Magyar Politikai Könyvtár megalkotásáról még nem valósultak meg. Bene Sándor: Eszmetörté-
net és irodalomtörténet. A magyar politikai hagyomány kutatása. Budapesti Könyvszemle, 19. évf. (2007) 
1. sz. 50–64., itt: 63–64. – Évek óta jelentős utánpótlással működnek például az alábbi kutatócso-
portok: Szabó Márton Politikai Diskurzuselméleti Kutatócsoportja az MTA BTK Politikatudományi In-
tézetében; Dénes Iván Zoltán Bibó István Szellemi Műhelye (és az általa gondozott Eszmetörténeti 
Könyvtár); a Szijártó M. István vezette Diaeta-munkacsoport az ELTE BTK-n, illetve a Szűcs Zol-
tán Gábor által irányított Politikai eszmetörténeti műhely az ELTE ÁJK-n. E kutatásokhoz lásd a kuta-
tócsoportok honlapjait, az eredményeikről lásd például: Szabó Márton: Diszkurzív térben. Tanulmá-
nyok a politika nyelvéről és a politikai tudásról. Budapest, 1998.; uő. (szerk.): Beszélő politika. A diszkurzív 
politika teoretikus környezete. Budapest, 2000.; uő.: Az összehasonlító politikai fogalomtörténet-írás lehetőségei. 
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tanulmányainak forrásszövegei ezzel szemben tematikailag, műfajilag és nyelvileg 
eltérőek, az értelmezések által kijelölt kontextusok időbeli és térbeli kiterjedése vál-
tozó, a sokféle metódussal és elméleti megalapozással dolgozó elemzésekbe vont 
diszkurzív keretek szűkössége, tágassága különböző. 

A sokféleség oka az önmagukban sem homogén szemléletű hazai tudományos 
iskolák, illetve nemzetközi kutatási irányzatok hagyományaihoz való kötődés. A 
klasszikus eszmetörténeti érdeklődéstől (history of ideas) és a történetileg kevéssé 
kontextualizáló normatív politikafilozófiától kezdve, a diszkurzív politikatörténeti 
kutatásokon és a diskurzuselemzéseken keresztül, a különféle német fogalomtörté-
neti (Begriffsgeschichte) iskolákig és a cambridge-i gyökerű, kontextualizáló, „új” esz-
metörténeti (intellectual history)3 megközelítésekig találunk példákat kötetünk tanul-
mányaiban.4 Többen ezeket keverve alkalmazzák, mások kritikai szempontokat 
vetnek fel, illetve a hazai kutatásban történő adaptációik lehetőségét fogalmazzák 
meg. Szintén eltérő a szerzők érdeklődése a társadalomtörténet és a politika társada-
lomtörténete iránt5 – hasonlóan ahhoz, ahogy a kosellecki Begriffsgeschichte,6 a foga-

                                                      
In: Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája. Budapest, 2002. 159–171.; uő.: A 
diszkurzív politikatudomány alapjai. Elméletek és elemzések. Budapest, 2003.; Trencsényi Balázs: A politi-
ka nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. (Eszmetörténeti Könyvtár, 6.) Budapest, 2007.; Szijártó M. 
István – Szűcs Zoltán Gábor (szerk.): Politikai elit és politikai kultúra a 18. század végi Magyarországon. 
(Tálentum sorozat, 8.) Budapest, 2012. stb. – A „tudatos” „módszertani eklekticizmushoz” lásd az 
alábbi, szűkebb munkacsoportban tervezett kutatási programot: Kovács Ákos András – Szűcs 
Zoltán Gábor: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? Egy kutatási program keretei. Ko-
rall, 10. évf. (2009) 35. sz. 147–174., itt: 153–155. – A munkacsoportok elvi szükségszerűségéről az 
eszmetörténeti kutatásokban: Szentpéteri Márton: [Recenzió Kelley, Donald R.: The Descent of Ideas. 
The History of Intellectual History. Aldershot, 2002. című könyvéről] Helikon. Irodalomtudományi 
Szemle, 51. évf. (2005) 3. sz. 357. 

3  E történetírói irányzatnak nincsen állandósult magyar neve. Leggyakrabban új, új típusú vagy 
cambridge-i gyökerű eszmetörténeti iskolaként emlegetik. De angolul sem teljesen evidens a megne-
vezése. Erről lásd Scheibner Tamás: Három hagyomány az angol-amerikai eszmetörténet-írásban. Helikon. 
Irodalomtudományi Szemle, 55. évf. (2009) 1–2. sz. 36–49. Újabban Skinner collingwoodiánus törté-
netírásról beszél, ahogyan azt Kontler László is megjegyzi kötetünkben olvasható tanulmányában, 
valamint korábbi írásában: Fordítás és összehasonlítás a kora újkori eszmetörténetben. Helikon. Irodalom-
tudományi Szemle, 55. évf. (2009) 1–2. sz. 161. 

4  Az egyes irányzatok bonyolult viszonyának számos áttekintése van a nemzetközi szakirodalomban. 
Kiindulópontul lásd az első alapos feldolgozást: Lehmann, Hartmut – Richter, Melvin (eds.): The 
Meaning of Historical Terms and Concepts: New Studies on Begriffsgeschichte.  (Occasional Paper, 15.) 
Washington D. C., 1996. Az előző két jegyzetben hivatkozott tanulmányokban immár magyarul is 
olvashatunk a kontextualista és konceptualista megközelítések nemzetközi gyakorlatának különb-
ségeiről, a módszertani szintézis lehetőségeiről, illetve a megközelítésmódok hazai és a kelet-
európai közegre való „fordíthatóságának” kérdéséről. 

5  A politikai társadalomtörténet hazai kutatásának legújabb eredménye, mások mellett kötetünk 
néhány szerzőjének részvételével: Szijártó – Szűcs (szerk.): Politikai elit és politikai kultúra. 

6  Lásd Karácsony András: Fogalomtörténet-írás. In: uő.: Bevezetés a tudásszociológiába. Budapest, 
1995. 104–111.; Szabó Márton: Politikai fogalmak történeti metszetben. In: uő. (szerk.): Az aszimmetri-
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lomtörténet-írás újabb német irányzatai, valamint a cambridge-i gyökerű eszmetör-
ténet-írás is többféleképpen viszonyul a társadalomtörténeti aspektus érvényesítésé-
hez. Tanulmánygyűjteményünk szemléleti sokféleségének tehát az is oka, hogy a 
politikai közegben értelmezett eszmék, fogalmak, szótárak, illetve szemantikai me-
zők és diskurzusok nyelvi-kontextualista kutatásainak nemzetközi mintaadó tenden-
ciái és hazai alkalmazásai is különbözőek a fenti szempontokból. Jelen előszóban 
elsősorban ez utóbbiakat érdemes érinteni, tanulmánygyűjteményünk közvetlen 
historiográfiai kontextusaként szolgáló magyar nyelvű szakirodalmi előzményekre 
utalva. 

 

Konferenciánkon és kötetünkben azért tartottuk fontosnak fenntartani az elméleti 
és módszertani különbözőségeket, mert így, reményeink szerint, közös munkánk 
nagyobb szabadsággal válhat kísérleti terepévé annak, hogy miképpen lehet valóban 
változatos szemléleti hátterű megközelítési módokat, több korszak és régió szövege-
inek eszme- és fogalomtörténeti vizsgálatait egyetlen tudományos platformon meg-
jeleníteni, egymáshoz mérni, összekapcsolódási lehetőségeiket kipróbálni. Úgy is, 
hogy a tanulmányok egy részének diszciplináris szempontjai homogének, s úgy is, 
hogy néhány írás, nemzetközi tapasztalatok nyomán is, már önmagában több tu-
dományág elméleti megfontolásait és metodikáját próbálja integrálni, elemzési gya-
korlatában érvényesíteni. Tanulmányaink – több esetben historiográfiai megközelí-
tésből – keresik a kapcsolódási pontokat a fogalomtörténet és az eszmetörténet 
között, illetve ezek párbeszédét a fordításelmélettel, a kultúrtörténettel, a politikai 
antropológiával, a politikai teológiával, a társadalomtörténettel, a politikai művek 
irodalmi karakterét7 vizsgáló retorikai megközelítésekkel és a toposzkutatásokkal, 
továbbá a vizuális reprezentációval. E diszciplínák elemzési hagyományai, valamint 
a szerzők tudományos érdeklődése és forrásismerete jelölte ki, hogy – a szűkös 
terjedelmi korlátok miatt legalább elvileg – mekkora korpuszon próbálhatók ki az 
interpretációk; hogy egyetlen vagy néhány szövegre, illetve többféle műfajra vagy 
regiszterre lehet-e kiterjeszteni a vizsgálatot. 

Mivel Magyarországon évszázadokon át alig keletkeztek „első szándékú” politi-
kai szövegek, a szakirodalom már korábban is mérlegelte, hogy az egyes politikai 
nyelvek vizsgálatába ténylegesen mely műfajok, regiszterek vonhatók be, hogy mely 
szövegek (például teológiai) nyelve „mögül” hallhatunk meg egy-egy politikai be-
szédmódot.8 Miképpen arra is figyelnünk kell, hogy mely szövegek „mögül” nem 

                                                      
kus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Budapest, 1997. 83–104.; Huszár Ákos: Reinhart 
Koselleck fogalomtörténete és az utópia problémája a szociológiában. Korall, 5. évf. (2004) 15–16. sz. 89–98. 

7  Lásd ehhez Skinner, Quentin: Értelem és retorika Hobbes filozófiájában. Helikon. Irodalomtudományi 
Szemle, 55. évf. (2009) 1–2. sz. 67. 

8  Bene: Eszmetörténet és irodalomtörténet, 57–61. Lásd még Hargittay Emil: Gloria, fama, literatura. Az 
uralkodói eszmény a régi magyarországi fejedelmi tükrökben. (Historia Litteraria, 10.) Budapest, 2001. 15–16. 
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hallunk politikaiként is értelmezhető nyelvet, vagy esetleg nem ugyanazt halljuk, 
mint amit már „első szándékú” politikai szövegekben felismertünk. 

A tanulmányokban elemzett forrásszövegek tematikailag és műfajilag is sokfélék: 
politika- és államelméleti értekezések, fejedelem- és királytükrök, történetírói mun-
kák és a legtágabb értelemben vett politikai praxis szövegtípusai. Ez utóbbiak közt 
politikai traktátusok és esszék, országgyűlési tudósítások, törvények és törvényter-
vezetek, adománylevelek és oklevelek, politikai nyilatkozatok, röpiratok és illusztrált 
röplapok, újságcikkek, továbbá teológiai traktátusok és vallásos szövegek, különbö-
ző műfajú versek és alkalmi költemények szerepelnek.9 Nagy részük magyarországi 
keletkezésű, de a tanulmányok figyelemmel vannak a szövegek korabeli nemzetközi 
kontextusára is, a legtöbb esetben a Német-római Birodalomban – illetve Németor-
szágban – keletkezett írásokra. (Néhány tanulmány kizárólagosan e régióra fókuszál, 
az egyik pedig Észak-Amerikára, Thomas Jefferson politikai gondolkodását vizsgál-
va.) 

Kötetünk legtöbb írásának szerzője reflektál a fentebb felsorolt, akár kevert 
megközelítési módok értelmezési potenciáljára, az összetett forráshasználat lehető-
ségeire, az interpretációk nemzetközi mintáira, ez utóbbiak adaptálásával és/vagy 
kritikájával megalapozva saját elméleti pozícióját és módszertanát. Néhány szerzőnk 
utal Reinhart Koselleck kutatásaira, bár csak két írás kísérli meg tesztelni saját anya-
gán az alapfogalmak történeti kutatásait, illetve a német kutatási projekt gyakorlatát 
szembesíteni más megközelítésekkel. Tanulmányaink némelyike a Quentin Skinner-
féle egyéni politikai nyelvhasználati kutatás metódusait alkalmazza, s tekintettel van 
a politikaiként értett szövegek eredeti szándékainak vizsgálatára.10 Sőt, a fogalmak-
nak a beszédcselekvés kontextusában történő (skinneri) vizsgálata (szemben a – 
változó jelentésű – kulcsszavak szemantikai leírásával)11 kötetünkben és a tágabb 
hazai eszmetörténeti kutatásban olyan interiorizált gyakorlatnak látszik, amelynek 
alapító szövegeit gyakran már nem is hivatkozzák az elemzések. Mindezzel együtt 

                                                      
9  A politikát mint nyelvi cselekvést vizsgálva Bene Sándor is hasonló tudatossággal kezeli egységben a 

magyarországi politikaelméletet és a politikai praxist, politikai hagyományként megnevezve mindezt, s 
beszél a (kora újkori) politikaiként értelmezhető szövegek korpuszának körülhatárolási nehézségé-
ről is. Bene: Eszmetörténet és irodalomtörténet, 50–51. 

10  A kontextualista-intencionalista értelmezésmód magyarul is olvasható, megalapozó összefoglalása: 
Skinner, Quentin. Jelentés és megértés az eszmetörténetben. In: A koramodern politikai eszmetörténet 
cambridge-i látképe, 7–53. 

11  Lásd erről először Skinner: Jelentés és megértés, 32–40. – Kari Palonen a német fogalomtörténeti 
kutatások, illetve Skinner The foundations of modern political thought című könyvében megfogalmazot-
tak hasonlóságára hívja fel a figyelmet, a két megközelítésmód erős módszertani szintézisével kí-
sérletezve. A cambridge-i történész ugyanis hivatkozott monográfiája előszavában az egyes szótá-
rak feltárásának szükségességét hangsúlyozza, amelyek tükrében megismerhetők a szerzői intenci-
ók. „Palonen az ebben a műben alkalmazott módszert a fogalomtörténet felé tett lépésként értel-
mezi.” Nagy Ágoston – Pap Milán: A politika konceptualista eszmetörténete [kritika Palonen, Kari: Küz-
delem az idővel. A cselekvő politika fogalomtörténete. Budapest, 2009. című könyvéről]. Budapesti Könyv-
szemle, 23. évf. (2011) 4. sz. 355. 



ELŐSZÓ 

13 

tanulmánygyűjteményünket olvasva Trencsényi Balázs néhány évvel ezelőtti felveté-
sét látjuk beteljesülni, mely szerint a kelet-közép-európai történészi gyakorlatban 
nem annyira a kosellecki, s nem is elsősorban a skinneri gyakorlat, hanem a politikai 
nyelvek pocockiánus metódusa használható leginkább.12 A politikai nyelvek kutatá-
sának már eddigi hazai szakirodalma is ezt adaptálta leggyakrabban, némi bírálattal, 
elsődleges elméleti keretként.13 Kötetünk legtöbb írása szintén kritikával, s a többi 
irányzatra is figyelemmel, de elsősorban Pocock kutatási szempontjait fogadja el: így 
végzi a politikai cselekvések – gyakran intézményesülő – diszkurzív kereteinek re-
konstrukcióját, alaposan kontextualizáló módon elemezve a politikaiként értelme-
zett nyelvhasználatok történetét. 

Konferenciánk vitáin több alkalommal volt szó a metaforikus segédfogalmak 
szaknyelvi keveredésének, illetve tudatos használatának kérdéséről. A magyar szak-
irodalom is utal arra, hogy Pocock sem mindig tulajdonított nagy jelentőséget az 
ilyen típusú purizmusnak, s a politikai nyelv, diskurzus (beszédmód) és paradigma kifeje-
zések használatát „fél-ironikusan” cserélgette, reflektálva ezzel a különböző tudo-
mányos megközelítési keretek és divatok befolyására is. Hiszen a korabeli 
„diszkurzív cselekvők a legtöbbször nem nyelvként hivatkoznak” ezekre az – utóla-
gos kutatás által akként látott, körülhatárolható diszkurzív keretként értelmezett – 
jelenségekre.14 Pocock a „politika nyelvei” vagy a „politikai gondolkodás nyelvei” 
szóhasználatot magyarázta a kvázi szinonimákként használt idiómákkal, retorikával, a 
diskurzus módozataival vagy a politikáról való beszéd eljárásaival, de elsősorban a nyelvek 
alatti, azokon belüli elemekként nevezte meg ez utóbbiakat, olyan megkülönböztet-
hető nyelvjátékokként, amelyek mindegyikének saját szótára, szabályai, előfeltételei 
és implikációi, tónusa és stílusa van.15 

A konferencia és jelen kötet, valamint a tágabb mai szakirodalom terminológia-
használatából is úgy látszik, hogy sem a pocock-i nyomon járó, sem az övétől eltérő 
eszmetörténeti kutatások nem egységesítik a terminológiahasználatot, néha akár a 
fentiekkel együtt említve egyéb (részben például a kosellecki, illetve sok más) gya-
korlatból származó kifejezéseket: kulcsfogalom, fogalmi háló, fogalomhasználat, téma, nyelvi 
keret, szóhasználat, szótár, beszéd, beszédrend, narratíva, érvelésmód, stratégia, érték, előfeltevés, 

                                                      
12  Trencsényi: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció. In: uő.: A politika nyelvei, 39–44. 

13  Az eddig hivatkozott írások mellett: Takáts József: Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején. 
Egy tervezett kutatás hipotézise. In: uő.: Megfigyelt megfigyelők. Irodalomtörténeti tanulmányok és bí-
rálatok. [Budapest], 2007. 171–173., 199–201. Lásd még uő.: Modern magyar politikai eszmetörténet. 
Budapest, 2007.; Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a 
XVIII. század végének magyar irodalmában. Budapest, 2009. 67–71. 

14  Trencsényi: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció, 43–44. – Pocock munkáját mindazonáltal 
a paradigma kifejezés használatának háttérbe szorítása jellemzi: Pocock, John G. A.: The Concept of a 
Language and the métier d’historien: Some Considerations on Practice. In: Pagden, Anthony (ed.): The 
Languages of Political Theory in Early-Modern Europe. Cambridge, 1990. 19–38., itt: 22. 

15  Pocock: The Concept of a Language, 20–22. 
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norma, elmélet, jelenség stb. Több szerző reflektál is saját szóhasználatára, de a legtöbb 
esetben még így sem könnyű eldönteni, hogy ezek a terminusok milyen viszonyban 
vannak egymással: hierarchikus rendszerben értelmezhetők vagy éppen szinoni-
mákként jelennek meg.16 Sőt, kötetünk néhány tanulmánya a politikai nyelv kifejezést 
nem is mindig a cambridge-i gyökerű eszmetörténet-írásból ismert jelentésmezőben 
használja. Hanem a hatalmat gyakorlók vagy a tágabb értelemben vett politizáló 
közösség nyelvhasználatának, érvelésének vagy diplomáciai szóhasználatának, illetve 
a politikai közélet nyelvének általánosabb és eszközszerű jelölőjeként. Másrészt a 
politikai (egyházi és világi) irányítás és államapparátus által használt konkrét nyelv 
értelmében, miszerint államelméleti és politikai következményekkel jár az, hogy egy 
országot milyen nyelven kormányoznak.17 Továbbá a politika nyelveit mint külön-
böző médiumokat elemzik: azaz például a politika vizuális információátadás formá-
jában is megszólalhat, ami a politika egyik nyelvét jelenti, ezen keresztül érvényesül 
például a politikai hatalom szándéka. 

Talán valóban nem a terminusrendszer akkurátus pontosításának van a legna-
gyobb tétje kutatásainkban, sőt, óriásfogalommá növesztve a politikai nyelv vagy a 
beszédmód kifejezés akár önálló ágenssé is válhat, ahelyett, hogy alakzatként funk-
cionálna.18 Ám a túl laza szóhasználat pontatlanságokhoz vezethet, s ennek elkerü-
lésére majd a magyar kutatóknak is törekedniük kell.19 A szerkesztés során azonban 
úgy döntöttünk, hogy nem kíséreljük meg a terminológiai egységesítést, mert az túl 
erős beavatkozást jelentene az egyes kutatásokba és interpretációkba. A kérdés ala-
pos körüljárása tehát éppen kötetünket követően, e sokféle iskolához tartozó, kü-
lönböző korszakok és régiók szövegeivel foglalkozó munkákat mérlegelő további 
értelmezések feladata lesz, talán egy újabb konferencia megrendezésének és egy új 
tanulmánygyűjtemény összeállításának alkalmával. 

Kötetünk szerzői több korábban kutatott, illetve újonnan leírt politikai nyel-
vet/beszédmódot azonosítanak. Közös vállalkozásunk így annak próbájává is vál-
hat, hogy milyen következményei vannak az önálló jelenségekként értett újabb és 
újabb politikai nyelvek/beszédmódok megnevezésének, vagyis miképpen kontrol-

                                                      
16  A fogalmak egymáshoz való viszonyát a magyar szakirodalomban például Takáts József firtatja: 

Politikai beszédmódok, 171–172.; uő.: Modern magyar politikai eszmetörténet, 19. 

17  Pocock megjegyzi, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy „a politikai diskurzus sok-
nyelvű (multilingual) volt a kora újkori Európában. A politikai értekezések közt gyakoriak azok, 
amelyek részben anyanyelven, részben latinul, részben görögül és részben héberül íródtak, és ne-
künk azt kellene vizsgálnunk, hogy ezek a nyelvek politikailag elkülönülnek-e.” Szerinte a fordítá-
soknak is nagyobb figyelmet kellene szentelni, s Hobbes Leviathanjának latin és angol változatai 
közti különbségeket hozza például. Pocock: The Concept of a Language, 20. 

18  Takáts József: Antropológiai látásmód és irodalomtörténet-írás. In: uő.: Megfigyelt megfigyelők, 40. 

19  Debreczeni Attila határozott döntést hozott. Kizárólag a beszédmód kifejezést használta a politikai 
nyelvek (pocockiánus) leírására, s még a diskurzust sem tekintette ennek szinonimájaként: ez utób-
bit „»diszciplínák, megközelítési módok« értelemben alkalmaz[ta] (pl. filozófiatörténeti, retorikai, 
esztétikai, antropológiai stb. diskurzus)”. Debreczeni: Tudós hazafiak, 67. 
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lálható a terminológiai infláció.20 A tanulmányokat együtt olvasva immár számol-
nunk kell azzal is a hazai kutatásban, hogy milyen következményei vannak annak, ha 
(némileg hasonlóan a korszakokon átívelő kosellecki fogalomtörténet-íráshoz) 
„ugyanazt” a nyelvet/beszédmódot, illetve szótárat, trópusokat stb. detektáljuk 
egymástól nagyon távol eső és különböző időbeli és/vagy térbeli (regionális, feleke-
zeti, nemzeti stb.) kontextusokban. Részben azért, mert ugyanúgy nevezzük meg a 
különböző kontextusok (talán) különböző nyelveit/beszédmódjait – hiszen ugyan-
annak a jelenségnek (illetve már önmagában is: jelenségnek, azaz körülhatárolható 
diszkurzív egységnek) akarjuk látni ezeket.21 Nagyon nehéz ugyanis azonos vagy 
hasonló fogalmak, szemantikai bokrok különböző idő- és térbeli kontextusokban 
való használata között meglátni a különbséget, s ezzel a problémával az eddigi hazai 
szakirodalom is kevésbé foglalkozott. Éppen ezért véleményünk szerint annak a 
kérdésnek van igazán tétje, hogy a különböző, például a 18–19. század fordulóján 
meghatározó politikai nyelvek, beszédmódok közül melyek nincsenek, alig vannak 
jelen, vagy nagyon másként értelmezhetők a korábbi és későbbi időszakokban,22 
illetve eltérő (nyelvi) hagyományú régiókban. Valamint: mely megszólalások értel-
mezhetők úgy újra, mint amelyek akár nem is utalnak önálló jelenségekre, azaz nem 
nevezhetők meg önálló politikai beszédmódként/nyelvként vagy azok elemeiként – 
ha egyáltalán léteznek ilyen diszkurzív egységek. 

Az ismeretelméleti szkepszis tudatában tehát úgy érdemes Pocock nyomán, a 
többi kontextualizáló eszmetörténeti megközelítést és szóhasználatot is integrálva 
felfogni a diskurzusok vizsgálatát, mint amely azt mutatja meg, hogy 1.) miképpen 
azonosíthatók kulcsszavakként egyes kifejezések; 2.) hogyan válnak számunkra lát-
hatóvá ezek szemantikai mezejének értelmezésével az egyes, a kortársak kontextu-
sában, általuk is reprodukálható diszkurzív hagyományok; 3.) milyen reflektáltsággal 
jelennek meg ezek mint (akár kevert) politikai nyelvek/beszédmódok az adott hasz-
nálati kontextusban. 

A sokféle korszakot, témát és szemléletet reprezentáló kötetünk megoldást mu-
tathat az ilyen elemzésre. A tanulmányokat azért hasznos együtt olvasni, mert egy-
részt a különböző politikai nyelveket/beszédmódokat és ezek történetét másképp 

                                                      
20  Vö. Trencsényi: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció, 43. 

21  Ez a kontextualista eszmetörténészeket mindig zavarta. A problémát már Skinner programadó 
tanulmánya érintette, természetesen még nem a politikai nyelvek pocockiánus leírása kapcsán, ha-
nem az Arthur O. Lovejoy szerinti eszmék mint állítólagos egységek történeti korszakokon átívelő 
továbbélésének „hamis állandóságát” jelezve, s felmutatva, hogy nem az utópia, a haladás, az egyenlő-
ség, a szuverenitás, az igazságszolgáltatás, a természetjog stb. „kifejezések” története írható meg, hanem 
csupán „az egy adott kifejezéssel tett kijelentések története”. Skinner: Jelentés és megértés, 13–16., 36–
40., az idézet: 40. (Kiemelés: F. G. T.) – A politikai nyelvek változékonyságáról lásd Szűcs Zoltán 
Gábor: A diszkurzív politikatudomány mint politikai diskurzustörténet. Tudományszemléleti és módszertani 
esszé. (Műhelytanulmányok, 2.) Miskolc, 2008. 16. 

22  A politikai nyelvek/beszédmódok időbeli változásairól lásd elsősorban Takáts: Politikai beszédmódok; 
a korábbi szakirodalom alapos hivatkozásával. 
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láttatják, mintha csak egyetlen szűkebb időszak, önmagában határozott kontúrú 
módszertannal bíró kutatásaira figyelnénk. Így egyes politikai nyel-
vek/beszédmódok mégiscsak nagyobb időbeli távlatokban kezdenek feltűnni. A 
szűkebb szinkrón metszetek elemzéseiből, a kötet egészét látva, tehát megjelenhet 
némi diakrónia is, megmutatva a longue durée – egy-egy önálló kutatásban, ahogy 
fentebb jeleztük, meglehetős kockázattal vállalható – dimenzióját.23 Másrészt mivel 
a politikai nyelvi kutatások (általában, s jelen kötetben is, a kutatott korszakoktól 
nagyrészt függetlenül) „kevert” nyelvekről/beszédmódokról szólnak, nehéz viszo-
nyítani ezeket az absztrakt, „tiszta jelenségekhez”. Ám kötetünk egésze, ha nem is 
szisztematikusan, hanem némi esetlegességgel, de mégis nagyobb időtávlatokban 
tud áttekintést adni a különböző kontextusokban különféleképpen kevert nyelvek-
ről/beszédmódokról. Harmadrészt, a szerzőink, miképpen a korábbi szakirodalom 
is, nem teljesen egységes módon látják az egyes nyelvek/beszédmódok egymáshoz 
való viszonyát sem. Például van olyan, aki a republikanizmus politikai nyelvét nagyjá-
ból a spártai plutarkhizmus beszédmódjával tudja azonosítani, s van, aki csak az előb-
bit tekinti politikai nyelvnek, amelyen belül értelmezi az utóbbit mint kontextusoktól 
függő toposzrendszer jelentéseit, gyakoriságát, használatát.24 Így tehát, a sokféle írást 
együttolvasva, az egyes nyelvekről/beszédmódokról, a keveredések jellegéről és a 
használatuk sajátosságairól is többet tudhatunk, mint korábban. 

 

Kötetünk címe, Politica philosophiai okoskodás, eszmetörténet-írói munkánk metafori-
kus jelölője. A mondat Csáky István 17. század végi országbíró valamikor 1664 és 
1674 között készített, latinból adaptált, kéziratban fennmaradt és nyomtatásban is 
megjelent, oktatási segédkönyvként használt értekezésének címéből származik. A 
munka a korabeli európai jezsuita politikaelmélet, udvari moralizáló és etikai iroda-
lom első jelentős magyar tolmácsolója volt.25 Ennek idézése részünkről ironikus 
gesztus. Egyrészt önironikus, hiszen, mint fentebb láttuk, az eszmetörténet-írás 
valamiképpen mindig okoskodás, különösen a történetileg alaposan kontextualizáló 
kutatások területén hagyományozódik effajta „szörnyű gyanú” saját tárgyunk nem is 
létezéséről.26 Másrészt éppen azáltal válik ironikussá címválasztásunk, mert egy ilyen 

                                                      
23  Az „időbeli vetület” különféle lehetőségeiről magyarul: Trencsényi: Eszmetörténeti program és módszer-

tani adaptáció, 35–36. 

24  Még szinkrón metszetben sem egyértelmű egy-egy politikai nyelv/beszédmód szakirodalmi meg-
ítélése. Takáts Józseffel ellentétben például Debreczeni Attila nem tekinti önálló politikai beszéd-
módnak az ősi alkotmányra hivatkozást, hanem a republikánus nyelv részének (Tudós hazafiak, 222.); 
némileg ahhoz hasonlóan, ahogyan a fentebb idézett Pocock (The Concept of a Language, 20–22.) 
nyelvek alatti (sublanguage) elemekként különített el bizonyos saját szótárral rendelkező jelensége-
ket. 

25  A könyvről, illetve annak kéziratos változatáról: Csáky István: Politica philosophiai okoskodás szerint 
való rendes életnek példája (1664–1674). Bev., kiad. Hargittay Emil. Budapest, 1992. 5–39. (a szerkesz-
tő bevezetője) Újabban ugyanez: Hargittay: Gloria, fama, literatura, 120–137. 

26  Skinner: Jelentés és megértés, 43. 
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régi kifejezés újrahasznosítása valóban mindig csak idézőjeles lehet. Címválasztá-
sunk így azt is jelzi, hogy „okoskodás”-nak, pejoratív értelemben, elsősorban nem a 
korabeli, hanem inkább csak a mai szóhasználat felől érthetjük a kifejezést. Ami 
anakronizmus, ezért szükséges az „okoskodás”-t a 17. századi Csáky-könyv 
jelentésösszefüggésében is magyarázni: politikaelméleti, morálfilozófiai felkészültsé-
get, egyben a gyakorlati (udvari) politikában való jártasságot, ismeretet, bölcsességet 
jelentett. Ám még „kínosan kontextualista”27 történészként sem lehet nem halla-
nunk mégiscsak pejoratívan is ezt a negyedfél évszázados mondatot. A múltmegértés 
ugyanis, akárhogy is szeretnénk, hogy másképpen legyen, mindig csak a mindenkori 
jelen felől lehetséges. 

E hermeneutikai alapproblémát tudatosíthatjuk, ha Csáky István idézett könyvé-
nek teljes címét vesszük figyelembe: „Politica philosophiai Okoskodás-szerint való 
rendes életnek példája”. Vagyis, eszerint a politica philosophiai tudás és bölcsesség 
rendes életet implikálhatott; illetve ennek példáját is képes volt felmutatni, tehát gya-
korlati haszna volt a társadalmi érvényesülés során. Hogy érvényes-e mindez: a 
rendes élet, az erre való példamutatás, az így elért társadalmi hasznosság a mai eszmetörté-
neti kutatásainkra is, lehet ugyan remélni, de – akkurátusan kontextualizáló néző-
pontból – nem olyan egyszerű ezt a kérdést felvetni. Ugyanis a cambridge-i gyökerű 
eszmetörténet-írás művelőinek – noha mindig ódzkodtak az egységesítő bemutatá-
suktól28 – éppen az a közös jellemzője, hogy a jelen történészi horizontjának kérdés-
torzító hatását értelmezve, az anakronizmussal szemben fogalmazták meg teóriáju-
kat és végezték gyakorlatukat. A történeti kontextust alaposan rekonstruálni szán-
dékozó, elsősorban 16–18. századi filozófiai, politikai, irodalmi szövegeket elemző 
módszertanuk markáns válasz volt a megelőző évtizedek történetietlenként bírált kuta-
tásaira: Quentin Skinner 1969-es, alapvető írásától a legújabb munkákig.29 

Immár magyar feldolgozásból is tudjuk,30 hogy az 1970-es évek végétől többen 
is úgy bírálták Skinnernek a régi szövegek „megnyilatkozási kontextusát” mint be-
szédaktust feltáró történészi gyakorlatát, hogy ő pusztán antikvárius érdeklődéssel, 
az aktualizálás minden lehetőségét elvetve tekint a régi szövegekre, mert teljesen el 

                                                      
27  Kontler László: A globális kapitalizmus elviselhetetlen könnyűsége. Budapesti Könyvszemle, 18. évf. 

(2006) 3. sz. 212. 

28  Uő.: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei. Budapest, 1997. 13–28. – 
A cambridge-i eszmetörténészi „együttmunkálkodás szoros műhelyjellegé”-nek felbomlásáról: 
Horkay Hörcher: A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe, 293–294. 

29  Skinner: Jelentés és megértés. A téma újabb, részletesebb megközelítése uő.: Meaning and 
Understanding in the History of Ideas. In: uő.: Visions of Politics. I. Regarding Method. Cambridge, 
2002. 57–89. (Lásd még ugyanitt: Interpretation and the Understanding of Speech Acts, 103–127.) – 
Skinner írásaiból kiindulva, az anakronizmus problémáját legújabban részletezi: Syrjämäki, Sami: 
Sins of a Historian: Perspectives on the Problem of Anachronism. (Academic Dissertation) Tampere, 2011. 
(http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66775/978-951-44-8525-1.pdf?sequence=1) 

30  Gulyás Péter: Hobbes „aktualitása”. Quentin Skinner és Yves Charles Zarka amszterdami vitájáról. Heli-
kon. Irodalomtudományi Szemle, 55. évf. (2009) 1–2. sz. 70–89. 
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akarja választani azokat a jelenbeli feltevéseinktől és előítéleteinktől. Az 1990-es 
évek második felében felerősödő polémiákban Skinner vitapartnerei egyrészt tartot-
tak attól, hogy a szorosan kontextualizáló módszertannal az utókor, illetve a jelen 
számára is fontos kérdéseket feltevő, gondolkodásunkra akár hatást is gyakorló 
normatív politikafilozófiai megközelítésmód tűnhet el teljesen. Másrészt többen, 
mint a skinneri módszertant talán legélesebben vitató Yves Charles Zarka, herme-
neutikai szempontból látták lehetetlennek a jelen nézőpontját szándékoltan figyel-
men kívül hagyó, múltra vonatkozó megközelítéseket. Merthogy a szigorúan múltbeli 
kontextusban értelmezett korabeli kérdések mégiscsak az általunk a jelenből megértett 
kérdések, tehát valamiképpen a mi kérdéseink. 

Megfontolandó szövegolvasói gyakorlatot jelenít meg azonban Skinner válasza 
is, különösen az az állítása, amelyben vitatja, hogy csupán a múlt olyan szegmensei-
vel, olyan szövegekkel kellene foglalkozzunk, amelyek ismerősek a jelen számára. 
Cáfolja, hogy pusztán olyan kérdésekre kellene felelnünk, ráadásul olyan válaszokat 
keresve, amelyek a mi előfeltevéseinket, gondolkodási mechanizmusainkat igazolják. 
E tekintetben nem áll távol a Reinhart Koselleck fémjelezte fogalomtörténeti iskola 
felfogásától. A Geschichtliche Grundbegriffe köteteinek szerzői ugyanis szintén a törté-
neti értelemben horizontális nyelvhasználati kapcsolatokra figyeltek. Ám a szótár-
szerű munka, a nagy fogalomtörténeti távlatok és a történetileg egymásra rétegződő 
jelentések vizsgálata mégsem fedhette el teljesen a későbbi időszakok, így a jelen 
szóhasználatát, jelentéseit.31 

Zarka az említett vitában nem az egész cambridge-i eredetű kontextualizáló gya-
korlattal polemizál, hanem inkább csak Skinnert opponálja a jelen kérdező-
horizontjától való eltávolodási kísérleteiért. Ugyanis hermeneutikai tekintetben, 
illetve a jelen és múlt viszonyának értelmezésében sem teljesen homogén ez a 60-as 
években formálódni kezdő (politikai) eszmetörténet-írás. Hiszen található közöttük 
olyan történész, John Dunn, aki politológiai és normatív politikai eszmetörténeti 
munkákat is kezdett publikálni, valamint olyan jelentős és nagyhatású teljesítmény 
(mint például a szakmai pályája nagy részében a cambridge-i egyetem King’s Col-
lege-ában oktató, idén elhunyt magyar eszme- és gazdaságtan-történészé, Hont 
Istváné), amely a szigorúan kontextualizáló megközelítések ellenére sem „riad vissza 
az aktualizálástól”.32 Az is megfontolandó, hogy tulajdonképpen minden cam-
bridge-i gyökerű eszmetörténésszel kapcsolatban fel-felbukkan az a megjegyzés, így 
a magyarországi recepciójukban is, hogy a 60-as években vallott „történeti rekonst-
rukció önmagáért valósága” a 90-es években már – például Skinnernél és Dunn-nál 
– alárendelődött a „politikai filozófia ahistorikusabb kérdésfeltevéseinek”.33 Az 
azonban, hogy Skinner éppen az olyan felismerésnek tulajdonít – akár filozófiai 

                                                      
31  Vö. Trencsényi: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció, 21–24., 29–35. 

32  Kontler: A globális kapitalizmus, 204. 

33  Trencsényi: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció, 18. 
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szempontból is – értéket, tanulságot, amely „nem annyira a jelennel alkotott folyto-
nosságot, mint inkább kontrasztját tárja fel számunkra”,34 azt jelenti, hogy éppen 
nem a múlt jelen felőli ismerőssége az érdekes, hanem az idegen, a miénktől eltérő 
megfigyelése és értelmezése. Másképpen: „a nagyobb empátia a múlt eszméi iránt és 
a fokozottabb távolságtartás a jelennel szemben” alapelve szolgálhat „relevánsabb 
tanulságokkal” a jelen számára. Tehát éppen a kontextualizáló eszmetörténet-írás 
által értelmezett egykori szövegek jelentéseinek a későbbiekhez és a maihoz képest 
radikális különbsége, idegensége miatt válhatnak azok „a mindenkori politikai etika” 
és „cselekvés” „mércéjévé”.35 Tehát éppen az adhatja a múlt tapasztalatának „aktua-
litását”, az segítheti a jelenbeli önértést, ha a múlt miénkkel szembeni idegenségét is-
merjük fel. A jelen felőli hasznosság és aktualitás kérdéskörének szempontjából az a 
fontos, hogy az egyes kifejezések – az esetleges alaki hasonlóságuk ellenére – meny-
nyire más használatúak és jelentésűek lehetnek az egyes időszakokban; amennyiben 
egyáltalán használatban maradtak a politikaiként értelmezett összefüggésekben.36 
Kötetünk néhány tanulmánya ebben az irányban tájékozódik, elméleti belátásokat is 
megfogalmazva minderről. 

A címben idézett Csáky-mű éppen a politikai filozófia és az etikai nyelv megho-
nosítására tett egyik első kora újkori, magyar nyelvű kísérlet, amelyben a politika és a 
politikafilozófia nem pontosan azt jelenti, amit a jelenbeli szóhasználat felől gondol-
nánk.37 Hanem – a könyv saját definíciója szerint – azt, hogy „udvari élet, udvari-
ság”: Csáky tractátusa e szféra nyelvhasználatát, illetve etikáját és életvezetésben 
alkalmazható módját akarta megteremteni, kiteljesíteni, alapos gyakorlati szándék-
kal. Ám nemcsak a mai és a 17. századi „politika” és „politikafilozófia” kifejezések 
jelentései és használati hagyományai között vannak eltérések, történetileg is értel-
mezendő változások, hanem a szemantikai elcsúszások szinkrón metszetben is fel-
tűnhetnek. A múltbeli szóhasználatban (a politikai filozófusoktól és politikaelméleti 
gondolkodóktól kezdve a politikusoktól származó nem teoretikus megnyilatkozáso-
kon keresztül a politikaiként értelmezhető kontextusokba bevonható bármilyen 
műfajú szövegig, képi reprezentációig stb.) ugyanúgy, mint a mai külföldi és hazai 
eszmetörténeti kutatásokban, így kötetünk tanulmányaiban is. 

                                                      
34  Skinner: Értelem és retorika, 68. Vö. Gulyás: Hobbes „aktualitása”, 81. – Ennek első, korai megfogal-

mazása a szerzőnél: Skinner: Jelentés és megértés, 52. 

35  Kontler: A globális kapitalizmus, 205. 

36  Minderről bővebben lásd Fazakas Gergely Tamás: Az élet idegen tanítómestere. A bölcsészettudományok 
haszna, a kutatások aktualitása és a történetileg kontextualizáló értelmezések. In: Bényei Péter – Fazakas 
Gergely Tamás – Lapis József – Takács Miklós (szerk.): Tanítványi disputa. In honorem Berta Er-
zsébet. Debrecen, 2013. 13–16. 

37  A politikai filozófia tudományának elméleti, illetve a politika gyakorlati helyzetének változásáról a 
diszciplínák rendszerében: Bene: Eszmetörténet és irodalomtörténet, 52–56.; Szentpéteri: [Recenzió], 355–
357. A jelenkori értelmezésekről: Huoranszki Ferenc: Mire jó és miről szól a politikai filozófia? In: uő. 
(szerk.): Modern politikai filozófia. Budapest, 1998. 7–20. 
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Szerzőink eltérő korszakismerete, sokféle tudományos háttere és változatos szem-
pontú értelmezései, reményeink szerint, hozzájárulnak a hazai eszmetörténeti és 
politikai nyelvi kutatások korábbi eredményeinek integrálásához, az ismert megkö-
zelítési módszerek tudatosabb kipróbálásához, eddig kevéssé vizsgált szövegek és 
korpuszok alaposabb elemzéseihez, valamint új filológiai eredmények felmutatásá-
hoz. Abban bízunk, hogy a sokféleségnek köszönhetően úgy fogalmazódhat meg a 
szövegeknek és korpuszoknak feltett kérdés, illetve maga a szövegek és a korpuszok 
kijelölése is, ahogy korábban még nem vagy kevéssé meghatározó módon. Az ilyen, 
eddig ismeretlen kérdések feltevése inspirál minket a kutatásban, s valószínűleg az 
ezeket kitermelő feltárásokra, nemzetközileg is kipróbált tudományközi kutatásokra 
lenne érdemes több időt, pénzt és energiát fordítani. Ha konferenciánk és kötetünk 
eredményei efféle további vizsgálatokra, illetve majd az újabb eredmények közös – 
hazai és külföldi – reprezentálására ösztönözhetnek minket, szerzőket, szerkesztő-
ket, valamint más eszmetörténészeket is, akkor elértük kitűzött célunkat.* 

 

FAZAKAS GERGELY TAMÁS 

 

                                                      
*  Az írást a nemrég elhunyt Hont István (1947–2013) emlékének ajánlom, akivel éppen tíz éve beszélgethettünk át 

egy hosszú délelőttöt az eszmetörténeti kutatásokról, cambridge-i otthonának konyhájában. – Köszönöm szerkesz-
tőtársaim, Miru György és Velkey Ferenc tanácsait, megjegyzéseit, valamint azt, hogy a konferenciaszervezés és a 
kötetszerkesztés közös munkája során meghatározó módon formálták gondolataimat. – A kutatás az Európai 
Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 
4.2.4.A/2–11–1–2012–0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 
személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt ke-
retei között valósult meg. A kutatást az infrastruktúra támogatásával a Debreceni Egyetem Reformációkutató és 
Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely OTKA K 101840 sz. pályázata segítette. 
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Political Languages and Historical Contexts from Medieval Times to the Twentieth Century 

 

This volume is based on a conference held in May 2013 at the University of Debre-
cen, and organized by the Institute of History, Doctoral School of History and 
Ethnography, and Institute of Literary and Cultural Studies, in cooperation with 
other Hungarian scholars of several institutions nationwide. We organised the con-
ference and published this volume to broaden our understanding of medieval, early 
modern and modern political languages, mainly in Hungary. Political language stud-
ies are an interdisciplinary field that can serve as an important forum for discussion 
between the disciplines, and its results can connect to the work of historians, liter-
ary critics, sociologists, political scientists and anthropologists. 

The studies collected in this volume apply different research methods and theo-
retical traditions from the classical history of ideas and normative political philoso-
phy through political discourse analysis to conceptual history (the German Be-
griffsgeschichte, for instance), as well as the Cambridge School of intellectual histo-
ry. The contributors of this book analyse how the various political languages, dis-
courses, vocabularies, terms and concepts were used in different historical contexts 
of Hungary from medieval times to the twentieth century. The present volume tries 
to take these distinctive approaches to the history of political thought towards new 
directions. 
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FOGALMAK, KONFLIKTUSOK, KONTEXTUSOK:  
A FORDÍTÁS PROBLÉMÁJA ÉS AZ ESZMETÖRTÉNET 

 

 

A fordítás és a fogalomtörténet kapcsolatát körüljáró, a közelmúltban megjelent 
kötet bevezetőjében Melvin Richter megállapítja: „[a kutatók] viszonylag kevéssé 
foglalkoztak a humán tudományok területéről származó szövegek egyik nyelvről a 
másikra való átültetésének sajátos problémáival; s még kevésbé a politika- és társa-
dalomelmélet fordításának akadályaival, akár a klasszikusokra szorítkozva, akár 
tágabb merítésben.”1 Ebből kiindulva úgy véli, a kötet „új távlatokat nyit azáltal, 
hogy a társadalmi és politikai gondolkodás fordításának elméletét és gyakorlatát 
állítja érdeklődésének középpontjába.” 

A gyűjtemény érdemei – különös tekintettel a fogalomtörténet és a fordítás-
tanulmányok (translation studies) területéről származó szempontok következetes ele-
gyítésére – vitathatatlanok. Eredetisége mégis inkább egy létező kutatási irány szin-
tetizálásában és megújításában, semmint létrehozásában áll. Az elmúlt két-három 
évtizedben a kultúr- és eszmetörténet, így a politika- és társadalomelmélet történe-
tének kutatói eléggé kiterjedten foglalkoztak a fordítás mozzanatával. Könyveik és 
tanulmányaik egy része közvetlenül és kimondottan támaszkodik a fogalomtörténeti 
kutatások és a fordítástanulmányok kezdeményezéseire, és tovább árnyalja a fordí-
tásnak a politikai eszmetörténetben betöltött helyével kapcsolatos kutatási kérdése-
ket, ami együttesen hozzájárulhat a kötet központi kérdésének megválaszolásához 
is: „mi haszna a fogalmaknak” (why concepts matter). A továbbiakban én is erre a vá-
laszadásra teszek kísérletet a szakirodalom áttekintésével.2 A „fogalom” illetve a 

                                                      
1  Richter, Melvin: Introduction: Translation, the History of Concepts and the History of Political Thought. In: 

Burke, Martin J. – Richter, Melvin (eds.): Why Concepts Matter: Translating Social and Political 
Thought. Leiden–Boston, Brill, 2012. 1. 

2  Vö. Kontler, László: Translation and Comparison: Early-Modern and Current Perspectives. Contributions 
to the History of Concepts, vol. 3. (2007) no. 1. 71–102.; uő.: Translation and Comparison II: A Meth-
odological Inquiry into Reception in the History of Ideas. Contributions to the History of Concepts, vol. 4. 
(2008) no. 1. 27–56. (Tömörebb magyar változatban: Fordítás és összehasonlítás a kora újkori eszmetör-
ténetben. Helikon. Irodalomtudományi Szemle, 55. évf. (2009) 1–2. sz. 142–182.) E korábbi tanul-
mányok törekvése elméleti-módszertani volt, jelen írás középpontjában historiográfiai kérdések 
állnak. A felvilágosodás kori fordításelméletek vizsgálatának és a kulturális transzfer megközelíté-
sének kombinációjával hasonló kísérletet tesz arra, hogy keretet dolgozzon ki a fordítás történeti 
szempontú tanulmányozásához Stockhorst, Stefanie: Introduction: Cultural Transfer through Transla-
tion: A Current Perspective in Enlightenment Studies. In: Stockhorst, Stefanie (ed.): Cultural Transfer 
through Translation: The Circulation of Enlightened Thought in Europe by Means of Translation. 
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„fogalomtörténet” kifejezéseket rugalmasan kezelem, és bőségesen utalok olyan 
anyagra az eszme- és diskurzustörténet, valamint a kulturális transzfer történetének 
területéről, amelyet mondanivalóm szempontjából relevánsnak találok. 

A terület feltérképezése előtt hadd emlékeztessek arra, hogy abban az értelem-
ben, ahogyan a Begriffsgeschichte klasszikusai a projekt megszületésének idején a törté-
neti és társadalmi gondolkodás „alapfogalmainak” mibenlétét meghatározták, a 
fordítás és a Grundbegriffe tudományos tanulmányozásának összekapcsolása előtt 
akadályok tornyosulnak. Legalábbis a vállalkozás „alapokmánya”, Reinhart Kosel-
leck a Geschichtliche Grundbegriffe előszavaként közölt definíciója óta kollégái és köve-
tői széles körben egyetértenek abban, hogy az „alapfogalmak” egyik sajátos megkü-
lönböztető jegye vitatottságuk: a politikai és társadalmi viszonyokra vonatkozó mo-
dern fogalmi háló kialakulása nagyszabású nyilvános viták közepette zajlott le, me-
lyek résztvevői mintegy valamely szemantikai mező ellenőrzése által igyekeztek 
volna uralni magukat az általa jelölt viszonyokat.3 Ezeket a küzdelmeket az érintet-
tek természetesen konkrét, sajátszerű politikai helyzetekben és kulturális, szellemi és 
egyéb – mindenekelőtt nyelvi – környezetekben vívták, ami látszólag szigorúan 
korlátozza annak a lehetőségét, hogy a kulcsfogalmakat bizonyos kulcsszövegek 
természetes nyelvek közötti fordítása útján nyelvi és kulturális határokon keresztül 
átadják. Értelmes-e akkor egyáltalán recepcióról, translatióról beszélni a fogalomtör-
ténetben? 

A fordítás témájával foglalkozó történészek általában pragmatikus módon vi-
szonyultak ehhez a dilemmához (már ha felismerték), és nem izgatta őket különö-
sebben a „fogalmak lefordíthatóságának problémája”. Nagyon helyesen. Nyelvi és 
kulturális értelemben plurális világunkban a fordítás mint egyeztetésen (negotiation) – 
vagyis de- és rekontextualizáláson – alapuló kommunikatív gyakorlat az élet megke-
rülhetetlen ténye. Akár az eredetihez való hűség normatív éthosza hatja át a fordí-
tókat és „fordítókat” (valamennyien azok vagyunk), akár nem, a fordítás során el-
könyvelt „veszteségeket” a közönséges szókincs, a diszkurzív hagyományok és fo-
galmi apparátusok közötti eltérések normális következményeinek kell tekinteni. Az 
1970-es évek óta az efféle evidenciák tanulságainak levonása nyomán a fordítással 
foglalkozó kutatók (az önálló „inter-diszciplinává” váló translation studies művelői) 
mindinkább az iránt kezdtek érdeklődni, mit tesznek ténylegesen munkájuk végzése 
során a fordítók (ahelyett, hogy azt firtatnák, hogyan kellene eljárniuk). Közülük 
többen jelentős érzékenységet mutattak a fordítás során keletkező „nyelvi ekviva-

                                                      
Amsterdam–New York, 2010. 7–28. Lásd még Howland, Douglas: The Predicament of Ideas in Cul-
ture: Translation and Historiography. History and Theory, vol. 42. (2003) no. 1. 45–60. 

3  Koselleck, Reinhart: Einleitung. In: Brunner, Otto – Conze, Werner – Koselleck, Reinhart (Hrsgg.): 
Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland. 1–8. Stuttgart, 1972–1978. 1. köt. XIII–XXIV. 
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lenciák” konstruált és esetleges mivolta, történetisége-historicitása iránt.4 „Történeti 
fordulatuk” ugyanakkor arra inspirált egyes kultúrtörténészeket, hogy végrehajtsák a 
maguk „fordítói fordulatát”, kombinálva a fordítástanulmányok nézőpontját a „kul-
turális fordítás” módszereivel, amelyeket az antropológusoktól kölcsönöztek, akik 
ezek segítségével a találkozási helyzetbe kerülő szereplők egymás magatartásának 
értelmezésére tett erőfeszítéseit interpretálják.5 Ezen összetett hatások nyomán a 
kultúrtörténészek némelyike éppenséggel kifejezetten üdvösnek tartja a fordítás 
során keletkező „veszteségeket” (losses in translation), abból a meggondolásból, hogy 
azok „alapos vizsgálata […] a kultúrák közötti különbségek azonosításának egyik 
leghatékonyabb módja”, s ugyanezen oknál fogva a fordítás tanulmányozását mint 
„a kultúrtörténet számára központi jelentőségű gyakorlatot” ajánlják.6 

A kulturális fordítás kutatói számos egyéb téma mellett a fogalomtörténészek 
számára is fontos eszmetörténeti, ezen belül politikaelméleti és történetírói munkák 
fordításait is tanulmányozták. Ennek során alkalmazott megközelítésük azonban – 
természetszerűleg – eltér a fogalomtörténet számára elsődleges szempontoktól, 
amelyek a „fogalom” gyanánt azonosított, valamely „szóbokor” által körülhatárolt 
jelentésmező alakulása és átalakulásai, eltolódásai és – kiváltképp fordítások és át-
adások esetében – törései. A Baldassare Castiglione Il Cortegianójának kora újkori 
európai recepcióját feldolgozó virtuóz könyvében Peter Burke szorosan nyomon 
követi azt, ahogyan a sprezzatura fogalmának „sorsát” (fortunes) a társadalmi értékek, 
nyelvi kifejezőeszközök, diszkurzív hagyományok és egyéb kontextusok bonyolult 
szövedékéből kialakuló korlátok alakítják: Burke „Európa európaizálásáról” előa-
dott érvelésének szempontjából igen fontos az a kérdés, „hogyan” és milyen követ-
kezményekkel ültetik át Castiglione sajátos szókincsét a különböző köznyelvekre.7 
Ugyane szerző történetírói munkák kora újkori fordításait elemző tanulmányában 
azonban – némileg váratlanul, ha meggondoljuk, hogy a kultúrtörténészek számára 

                                                      
4  A konkrét megfogalmazásra lásd Liu, Lydia H.: Introduction. In: Liu, Lydia H. (ed.): Tokens of 

Exchange: The Problem of Translation in Global Circulations. Durham (NC), 1999. 5. Egy igen 
töredékes bibliográfia mindenképpen tartalmazná a következőket: Berman, Antoine: L’Épreuve de 
l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique. Paris, 1984.; Hermans, Theo (ed.): The 
Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. Beckenham, 1985.; Graeber, Wilhelm – 
Roche, Geneviève: Englische Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts in französischer Übersetzung und deut-
scher Weiterübersetzung: Eine kommentierte Bibliographie. Tübingen, 1988.; Venuti, Lawrence: The 
Translator’s Invisibility: A History of Translation. London–New York, 1995.; Delisle, Jean – 
Woodsworth, Judith (eds.): Translators through History. Amsterdam, 1995.; Pym, Anthony: Negotiating 
the Frontier: Translators and Intercultures in Hispanic History. Manchester, 2000. 

5  A kútfők Evans-Pritchard, Edward E.: Social Anthropology. London, 1951.; Geertz, Clifford: The 
Interpretation of Cultures. London, 1973.; Leach, Edmund: Social Anthropology. Glasgow, 1982. 

6  Burke, Peter: Cultures of Translation in Early Modern Europe. In: Burke, Peter – Hsia, Po-Chia R. 
(eds.): Cultural Translation in Early Modern Europe. Cambridge, 2007. 38. 

7  Burke, Peter: The Fortunes of the Courtier: The European Reception of Castiglione’s Cortegiano. Philadelphia, 
1995. különösen 66. sköv. Tegyük hozzá, az ilyen szakaszok ellenére Burke érdeklődésének kö-
zéppontjában nem a szellemi átadás és befogadás, hanem a kulturális „átitatódás” áll. 
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a jelentés keletkezése elsődleges fontossággal bír – a fordítás folyamatának szeman-
tikai aspektusai és következményei alig kapnak figyelmet. A kulturális különbözőség 
megállapításának és magyarázatának fent említett törekvését Burke a „mi”, „hol” és 
„miért” típusú kérdésekre keresett válaszokkal igyekszik megvalósítani: a kiválasz-
tott szerzők és szövegek lajstromából, a történeti munkák fordítása általi interkultu-
rális kommunikáció irányának és indíttatásának felderítéséből, s különösen az utób-
bit megvilágító paratextuális elemek értékeléséből vonja le következtetéseit. Ugyan-
ebben a kötetben található Geoffrey Baldwin értékes panorámája a kora újkori poli-
tikaelméleti fordításokról. Következtetéseit „a kora újkori Európa belső szellemi és 
morális határairól” és e határok „porózusságáról” Burke-höz hasonlóan a leg-
gyakrabban lefordított szövegek és műfajok egyfajta katalógusára, valamint a fordí-
tások elkészítésének vélhető „szándékaira” alapozza – de ugyancsak figyelmen kívül 
hagyja magukat a fordítás aktusában létrejövő jelentés-eltolódásokat.8 

A fogalomtörténet és a társadalmi és politikai eszmetörténet kutatói a megköze-
lítésmód és a célok e különbözősége ellenére is sokban támaszkodhatnak az ilyen 
típusú tanulmányokra. A kulturális diffúzió gyakorlatalapú és a szellemi recepció 
diskurzusalapú kutatásának kombinációjára érdekes és újító példa a „fordítás és 
átadás politikájának” elemzése VI./I. Jakab Basilikon Doron című munkájának 17. 
századi magyarországi befogadása alapján.9 Jakab fiához és szándéka szerint utódjá-
hoz intézett királytükre a Cortegianóhoz hasonlóan a kora újkori politikai irodalom 
egyik bestsellere volt, melyet számos európai nyelvre lefordítottak (figyelemre méltó 
módon nem a latin, hanem az angol változatból). E széles körű recepció más eseteit 
bemutató jelentékeny szakirodalom nyomán, de azt meghaladva Vincze Hanna 
Orsolya azt a folyamatot rekonstruálja, ahogyan a szerzője Skóciából Angliába való 
translatióját előkészítendő angolra ültetett szöveg fordítása a magyar nyelven való 
„politikai elmélkedés” kezdeteiben eszköziesült. Vincze terminológiai választása – 
„elmélkedés” (theorizing), nem „elmélet” (theory) – tudatos. Egyrészt talán felidézi az 
európai kánonhoz való elméleti hozzájárulás „eredetiségének” széles körben vallott 
és panaszolt hiányát a kontinens „boldogtalanabb” felének részéről; másrészt azon-
ban utal az aktív cselekvés mozzanatára a befogadás folyamatában. Kulturális téren 
egy, „a pályafutás, az érdeklődés és az érdekek hasonlósága” által önálló csoporttá 
kovácsolt, és az isteni jogalaptól kezdve az állampolgári humanizmuson és a neo-
sztoicizmuson keresztül az ótestamentumi biblicizmusig és millenarianizmusig igen 
változatos politikai nyelveket beszélő kálvinista peregrinusok körében folytatott 

                                                      
8  Baldwin, Geoffrey P.: The Translation of Political Theory in Early Modern Europe. In: Cultural 

Translation, 101–124.; Burke, Peter: Translating Histories. Uo., 125–141. 

9  Vincze, Hanna Orsolya: The Politics of Translation and Transmission. Basilikon Doron in Hungarian 
Political Thought. Cambridge, 2012. Lásd még uő.: The Fortunes of Basilikon Doron. In: Coleman, Ja-
net – Kitromilides, Paschalis M. (eds.): In the Footsteps of Herodotus. Towards European Politi-
cal Thought. Firenze, 2012. 77–92. Magyarul Vincze Hanna Orsolya: A kora újkori magyar fordítások 
tétje. Korall, 7. évf. (2006) 23. sz. 116–132.; Vincze Hanna Orsolya: A Királyi ajándék fordítói és for-
dításai. In: uő.: Helyzet, jelentés. Kolozsvár, 2010. 172–189. 
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szerzői hálózatépítő tevékenységről van szó. Intellektuális értelemben pedig arról, 
hogy a fordítás kilátásait „helyi tétek” határozzák meg, így az nem egyszerűen az 
eszmék puszta átvitelének közlekedőeszköze, hanem „kommunikatív jelentések”, 
vagyis „kommunikatív cselekvés, azaz használat útján keletkező jelentések” alkotá-
sának tere. Vincze meggyőzően mutatja be, hogyan jött létre a Basilikon Doron regi-
onális kálvinista átültetése, melyben az uralkodó hivataláról alkotott kép „a refor-
máció továbbvitelének azon eszményeit tükrözi, amelyekkel a magyar peregrinus 
diákok Pfalzban ismerkedtek meg”. A folyamat eredményeként az alattvalókat a 
király részéről irántuk való kötelességeinek és hivatásának átérzéséről biztosító 
könyv új illokúciós erőt nyert, mint az uralkodói magatartás kézikönyve, mely a 
fejedelmet e kötelességek betartására inti.10 

Vincze ugyan a kosellecki értelemben vett „fogalmak” helyett inkább „kulcs-
szavak” átültetését tanulmányozza (amelyek közül az előbbieknek lehet rögzített 
jelentése, az utóbbiaknak azonban nem), könyve rámutat arra, hogyan elegyíthető a 
kultúrhistória, a „collingwoodiánus”11 megközelítés és egy némiképp átfogalmazott, 
elasztikusabb fogalomtörténet12 nézőpontja a politikai eszmetörténeti fordítások 
kutatásában. Más szemszögből nézve a Basilikon Doron „sorsának” felgöngyölítése 
egy voltaképpen triviális, tanulmányok hosszú sorában tanúsított igazságot idéz fel. 
A „fogalmak lefordíthatósága (illetve lefordíthatatlansága)” félrevezető terminus, 
hiszen azt sugallja, hogy a fogalmak a fordítók „hűséges” átültetésre tett erőfeszíté-
sei ellenére rezisztensek a fordítással szemben. A sugallatban foglalt feltevés nem állja 
meg a helyét. Teljesen függetlenül a fogalmak – kulcsszavak, szókincsek – rezisztens 
erejétől, a legtöbb történetileg dokumentálható esetben a fordítók viszonylag kevés-
sé törődtek ezek „hűséges” visszaadásával. Ennek eredményét olykor „félrefordí-
tásként” (mistranslation), „félrefogadásként” (misreception) jellemezték, ami technikai 
vagy leíró értelemben természetesen pontos, de mivel negatív konnotációjával haj-
lamos a fordítás és/vagy befogadás végrehajtóját figyelmetlenség, hozzá nem értés 
vagy akár rosszindulatú manipuláció vétkében elmarasztalhatónak beállítani, óvato-
san kell kezelni. Ha használjuk, esetleg akaratunk ellenére könnyen azzal a kutatási 
hagyománnyal azonosítjuk magunkat, amely a befogadást úgy fogta fel, mint 
ideáltipikus jelentések átszármazását alkotóerővel bíró tekintélyek kezéből tökéletlen 
átvevők birtokába, akiknek „feladata” elvileg a hűséges tolmácsolás volna, de a ké-
pesség vagy a hajlandóság hiánya okán végül csak halvány és torz másolatokat hoz-
nak létre. Ezzel a korlátozott perspektívával szemben az itt hivatkozott irodalom – 
még az a része is, amely használja a „félre” kezdetű kifejezéseket – jelentősen el-
mozdult a fordító-befogadó és az őt körülvevő környezet aktívan cselekvő minősé-

                                                      
10  Vincze: The Politics of Translation, 115. sköv. 

11  A „cambridge-i iskola” megközelítésmódjának Quentin Skinner által újabban preferált megjelölése. 

12  Vö. Bödeker, Hans E.: Concept – Meaning – Discourse. Begriffsgeschichte Reconsidered. In: Hampsher-
Monk, Iain – Tilmans, Karin – Vree, Frank van (eds.): History of Concepts: Comparative Perspec-
tives. Amsterdam, 1998. 51–64. 
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gének helyreállítása irányában – olyannyira, hogy a „befogadás” helyett talán ponto-
sabb volna a szembesülés és egyeztetés terminusok használata a jelenség leírására. 

Egy átfogó szakirodalmi összefoglaló szétfeszítené e tanulmány kereteit, de egy 
rövid válogatás is alátámaszthatja állításomat. David Hume 18. századi német fordí-
tóinak képességeit és lehetőségeit talán meghaladta volna az a vállalkozás, hogy a 
belief eszméjének következetes és „hűséges” visszaadására alkalmas szót találjanak 
anyanyelvükben. De eléggé kétséges, hogy mennyire elszántan törekedtek erre 
egyáltalán: meggyőződéses antiracionalistaként valószínűleg nagyon is elégedettek 
voltak a Glaube által kínált megoldással, mely mintegy önmaga elleni szövetségesük-
ké avatta Hume-ot.13 A skót–német viszonylatban újabb híres példa a két nyelv 
szókincsében mutatkozó diszkrepancia (a pontos megfelelők hiánya) és a fordítás 
végrehajtóinak erőteljes integritása közötti összejátszásra a civil society (s ennek min-
denekelőtt Adam Ferguson általi elemzése) és a bürgerliche Gesellschaft (végső inkarná-
ciójában hegeli) fogalma és az ezeket elválasztó szakadék.14 A korai felvilágosodás 
időszakából Jean Barbeyracról bizonyosodott be, hogy ugyanilyen szabadossággal 
„igazította” Samuel Pufendorf civil filozófiáját az utóbbi műveinek fordítása segít-
ségével saját morálteológiai céljaihoz;15 míg a „társiatlan társiasság” hagyományának 
egy másik klasszikusa, Bernard Mandeville és A méhek meséje a 18. század közepének 
francia luxus-vitái idején a kereskedő társadalom nem csupán gazdasági, hanem 
erkölcsi, sőt természeti alapon való védelmének szolgálatát látta el – köszönhetően 
Emilie du Châtelet fordításának, mely a szöveget szervező fogalmak között a szen-
vedély és a haszon felől az öröm és az élvezet irányában mozdította el a hangsúlyt.16 
Egy, a közelmúltban megjelent kötet tanulmányai közül azt a történetet ragadhat-
nánk ki, melynek tanúsága szerint a William Guthrie és John Gray szerkesztette 
általános világtörténet (General History of the World, 1736–1765) fordítás útján előbb 
német tudósok kezén a Reichshistorie alakját öltötte, s ezzel a szakmai emancipáció 
ügyének szolgálatába helyeződött, majd a kelet- és észak-európai nemzeti történetek 
kútfőjévé vált.17 

                                                      
13  Berlin, Isaiah: Hume and the Sources of German Anti-Rationalism. In: uő.: Against the Current: Essays 
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14  Waszek, Norbert: The Scottish Enlightenment and Hegel’s Account of “Civil Society”. Dordrecht, 1988.; 
Oz-Salzberger, Fania: Translating the Enlightenment: Scottish Civic Discourse in Eighteenth-Century 
Germany. Oxford, 1995. 

15  Saunders, David: The Natural Jurisprudence of Jean Barbeyrac: Translation as an Art of Political Adjustment. 
Eighteenth-Century Studies, vol. 36. (2003) no. 4. 473–490. Vö. Saunders, David – Hunter, Ian: 
Bringing the State to England: Andrew Tooke’s Translation of Samuel Pufendorf’s De Officio Hominis et 
Civis. History of Political Thought, vol. 24. (2003) no. 2. 218–234. 

16  Gottmann, Felicia: Du Châtelet, Voltaire, and the Transformation of Mandeville’s Fable. History of Euro-
pean Ideas, vol. 38. (2012) no. 2. 218–232. 

17  Baár, Monika: From General History to National History: The Transformations of William Guthrie’s and 
John Gray’s A General History of the World (1736–1765) in Continental Europe. In: Cultural Transfer 
through Translation, 63–82. 
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Mielőtt az a benyomás keletkezne, hogy a társadalmi és politikai eszmetörténetben a 
fordítások vizsgálata a felvilágosodás-kutatás kiváltsága, hadd szögezzem le sietve, 
hogy a kronológiai távlat lényegesen szélesebb, s hogy az Európán belüli recepció 
folyamatai mellett a nyugati/„nem-nyugati” kontextusok is jelentős figyelemnek 
örvendenek. Jóllehet Anthony Pym vizsgálódásai a kultúrák összefonódásának tény-
legesen létező modelljeiről arra keresik a választ, hogy miként kellene a kultúráknak 
összefonódniuk, s nem annyira a fordítás, mint inkább a fordítók e kapcsolatokban 
játszott szerepére koncentrálnak, a hispán határvidék társadalmának „interkultú-
ráiban” (intercultures) zajló cserefolyamatok egész évezredének egyes epizódjait elem-
ző tanulmányai az itt tárgyalt kérdésekhez is hozzászólnak. Akár a Korán 12. száza-
di latin fordításainak esetében (melyek a disputa konkrét céljait, keresztény lelkek-
nek az iszlám „eretnekségtől” való megmentését kellett hogy szolgálják), akár a 
fordítás által az 1992-es barcelonai olimpiai játékok idején játszott szimbolikus sze-
rep esetében (amikor a katalánt a négy hivatalos nyelv egyikének választották ki), 
Pym munkái arra hívják fel a figyelmet, hogy a fordítás folyamatában a „befogadó” 
részéről aktív, célzatos és cselekvő „felhasználói” magatartással van dolgunk.18 A 
közelmúltban remek tanulmányok születtek arról, miként olvashatók Jean Bodin és 
Thomas Hobbes „önfordításai” az újrafogalmazás dokumentumaiként, amelyek 
helyenként fölerősítik, másutt elnyomják az eredeti hangját, megint másutt ellenve-
tésekre válaszolnak, összességében pedig újabb közönségeket igyekeznek megszólí-
tani a fogalmi átrendezés segítségével. Eközben olyan fordítói gyakorlatokat alkal-
maznak, amelyekkel saját korukban és máskor előszeretettel éltek a fordítók más 
szerzők műveinek átültetésekor (például maga Hobbes, Homérosz eposzainak fordí-
tásakor).19 

Ami a felvilágosodás utáni kort illeti, Jörn Leonhard több munkájában foglalko-
zott a „liberális” illetve „liberalizmus” terminusok fordítás útján történő jelentésvál-
tozásaival, s ezzel nem kevesebbre vállalkozott sikeresen, mint a Sattelzeit kronológi-
ájának finomítására, sőt revíziójára.20 Az európai társadalomtudományok klassziku-
sai közül a fogalomtörténészek körében jelentős érdeklődést váltottak ki Max 
Weber fordításai, kiváltképp azok a fordítói szándékok és stratégiák, amelyek – igaz, 
nagyon eltérő nézőpontokból – Webernek az angol-amerikai recepcióban történő 
„áthangolását” eredményezték. Az egyik esetben a szerző szerint a Politik als Beruf 
fordításában a szöveg etikai vonatkozásai domborodnak ki, miközben a modern 

                                                      
18  Pym: Negotiating the Frontier. 

19  Turchetti, Mario: Bodin as Self-Translator of his République: Why the Omission of “Politicus” and Allied 
Terms from the Latin Version? In: Why Concepts Matter, 109–118.; Nelson, Eric: Translation as 
Correction: Hobbes in the 1660s and 1670s. Uo., 119–139. 

20  Leonhard, Jörn: Liberalismus: Zur historischen Semantik eines europäisches Deutungsmusters. München, 
2001.; uő.: Von der Wortimitation zur semantischen Integration: Übersetzung als Kulturtransfer. Werkstatt 
Geschichte, Jg. 48. (2008) 45–63.; uő.: Translation as Cultural Transfer and Semantic Interaction: Europe-
an Variations of Liberal between 1800 and 1830. In: Why Concepts Matter, 93–108. 
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társadalom politikai szociológiájának irányába mutató kezdeményezés a háttérbe 
szorul; míg egy másik tanulmány azt sugallja, hogy Weber műveinek angol (fél-
re)fordításában az az aktus érhető tetten, mely Webert az egyetemi szociológia új 
tudományos diszciplínája számára sajátítja ki (és elméleti érdeklődését elsődlegesen 
szociológiaiként azonosítja).21 

Ami „a Nyugat és a Maradék” (the West and the Rest) kapcsolatát illeti, az eszmék 
és fogalmak fordítás útján történő cseréjének háttereként általában – természetesen 
– hangsúly helyeződik az erőviszonyok egyenlőtlenségére, de ha ennek van is valami 
interpretációs haszna, az összkép rendkívül bonyolult. E forgalomnak az európaiak 
számos alkalommal a befogadói oldalán találhatók, miközben a nem-európai szöve-
gek európai fordítóinak a tevékenységükhöz való cselekvő hozzáállása sok esetben 
lehetővé tette, hogy a fordítás kulturális értelemben orientalizáló, politikai értelem-
ben pedig kolonialista célokat szolgáljon – mint például Ibn Khaldûn Ibar című 
munkájának esetében, mely William de Slane francia fordításában mint L’Histoire des 
berbères jelent meg az 1850-es években.22 Az ellentétes irányú mozgásban igaz ugyan, 
hogy a nyugati társadalmi és politikai eszmék átvétele a fellendülés, sőt akár a puszta 
fennmaradás feltételeként tűnt föl a 19. századi kínai és japán értelmiségiek számára, 
de ennek végrehajtása részükről is kreatív módon „domesztikáló” hozzáállást köve-
telt meg a nyugati kánon olyan szerzőinek lefordítása során, mint Montesquieu, 
Adam Smith, Fichte és John Stuart Mill. Ezekben az esetekben a fordítás „a kultu-
rális alapanyag átkódolásának nyelvközi cselekedetévé” válik, ami következmények-
kel jár: Fichte (ál)fordításai erős csúsztatásokkal járultak hozzá a nemzet kínai fo-
galmának alakításához a 19. század végén, míg a szabadságra és annak korlátjaira 
vonatkozó japán elképzelések sokat köszönhettek a korabeli Mill-fordításoknak, de 
sok tekintetben szögesen ellentmondtak Millnek.23 

A tekintélyes méretű szakirodalom reprezentatív válogatásának bemutatására 
sem vállalkozhatom ebben a tanulmányban. Azt azonban érdemes megjegyezni, 
hogy ennek az irodalomnak a túlnyomó része szerint a fordítás során igazodás, 

                                                      
21  Borchert, Jens: From Politik als Beruf to Politics as a Vocation: The Translation, Transformation and 

Reception of Max Weber’s Lecture. Contributions to the History of Concepts, vol. 3. (2007) no. 1. 42–
70; Tribe, Keith: Translating Weber. In: Why Concepts Matter, 207–233. Az amerikai Weber-
recepcióról magyarul is létezik színvonalas feldolgozás. Lásd Erdélyi Ágnes: Max Weber Ameriká-
ban. Budapest, 1993. 

22  Hannoum, Abdelmajid: Translation and the Colonial Imaginary: Ibn Khaldûn Orientalist. History and 
Theory, vol. 42. (2003) no. 1. 61–81. 

23  Howland, Douglas: Translating the West: Language and Political Reason in Nineteenth-Century Japan. 
Honolulu, 2002.; uő.: Personal Liberty and the Public Good: The Introduction of John Stuart Mill to Japan 
and China. Toronto, 2005.; uő.: The Public Limits of Liberty: Nakamura Keiu’s Translation of J. S. Mill. 
In: Why Concepts Matter, 177–192.; Kurtz, Joachim: Translating the Vocation of Man: Liang Qichao 
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adaptáció, átalakulás zajlik, mégpedig a nyelvi, diszkurzív, társadalmi-kulturális és 
politikai adottságok és a fordítók cselekvő attitűdje összetalálkozásának eredménye-
ként. Az egyetlen, számomra ismert fontos kivétel, ahol valamely szöveg (illetve 
szövegkorpusz) fordítás útján való „áthelyezése” az eredetivel nagyjából egybeeső 
célok követésének és megvalósításának programjául szolgál, az európai gazdaságtani 
fordítások (mindenekelőtt John Cary 1695-ös Essay on the State of England-jének for-
dítása) története Sophus Reinert előadásában. Reinert szerint Cary tanulmánya köz-
ponti szerepet játszott a politikai gazdaságtan mint a politikacsinálás eszköze fel-
emelkedésében Franciaországban, Itáliában, Skandináviában és Amerikában – 
ugyanúgy, ahogyan eredetileg Angliában: vámok és egyéb intervencionista (naciona-
lista) megoldások bevezetésében.24 

Reinert munkája e lényeges eltérés ellenére osztja a fordítással kapcsolatos törté-
neti szakirodalomban rejlő komparatív törekvésnek azt az alapvető vonását, hogy 
érdeklődésének középpontjában a fordítás célállomása áll. E szakirodalomnak vol-
taképpen a teljes egésze azzal foglalkozik, mit tudhatunk meg a fordítás tanulmá-
nyozásában implikált összehasonlításból arról a kulturális, szellemi és fogalmi kö-
zegről, amelybe a szöveg a fordítás által áthelyeződik. Tanulmányom befejező ré-
szében – a „mi haszna a fogalmaknak” kérdés megválaszolására tett óvatos kísérlet-
ként – arra hívom fel a figyelmet (s ezt példával illusztrálom), hogy a fordítás során 
a befogadó környezetben az eredetihez képest keletkező eltérések vizsgálata hozzá-
járulhat szerzők, szövegek és az általuk használt fogalmak „otthoni” arculatával és 
státusával kapcsolatos viták előbbre viteléhez. Kiindulópontom nagyon egyszerű: ha 
egy szerző munkássága, vagy egy fogalom valamely aspektusát, egy szöveg valamely 
fonalát az átültetés során nem veszik észre, netán tudatosan mellőzik, sőt átformál-
ják azért, hogy így a fordítás jobban szolgáljon fordítói célokat és/vagy (vélt vagy 
valós) befogadói igényeket, akkor az észrevétlen, mellőzött vagy átformált mozza-
natot joggal tekinthetjük az „eredeti” sajátos megkülönböztető jegyének. Ez triviáli-
san hangzik, de sok esetben – természetesen megközelítőleg kortárs szövegek, tehát 
nem „régi klasszikusok” fordításánál: de hát az összehasonlító szempontnak ilyenek 
esetében van egyáltalán jelentősége – fontos következményekkel járhat. 

Ezek közé tartozik például William Robertson esete. Robertsont azon 18. száza-
di figurák egyikeként tartjuk számon, akik vezető szerepet játszottak a történelem 
mint a „tudomány” státusának igényével fellépő tudáság ilyen irányú törekvéseinek 
megalapozásában, s egyúttal a skót felvilágosodás egyik emblematikus alakját tisztel-
jük benne.25 A skót felvilágosodás mint önálló kutatási terület az 1960-as évek vége 
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óta él és virul, s ennek a lassan fél évszázadnak az első szakaszában Robertsont 
elsősorban azért értékelték nagyra, mert képes volt harmonikusan összehangolni az 
élvezetes, morális tanulságokkal is kecsegtető történeti elbeszélést a 18. századi 
„embertudományok” szigorú módszertani elvárásaival: a morálpszichológiára és a 
gazdasági szükségletek kielégítésének tanulmányozására alapozott haladáselmélettel, 
amelyben a fejlődés egymást követő lépcsőfokai a mind összetettebb „létfenntartási 
módok”, s ezekből adódóan az egyre kifinomultabb „modor” és jogi-politikai be-
rendezkedés összefüggésében határozhatók meg.26 A Robertson által használt, „fej-
lődés és csiszolódás” kategóriái köré szerveződő nyelvet és fogalomkészletet a kuta-
tók egyúttal a hazafias történeti diskurzus hangsúlyáthelyezés útján történő megújí-
tásának kísérleteként jellemezték, egy olyan Skóciában, ahol a politikai függetlenség 
szilajul védelmezett hagyományait relativizálta az 1707-ben Angliával létrehozott 
alkotmányos unió.27 Újabban azonban megszületett és teret hódított az a revizionis-
ta értelmezés, mely szerint Robertson elszántan, de nem egészen sikeresen töreke-
dett arra, hogy a jeles kortársai körében kialakuló társadalomtudomány „modernis-
ta” elemeit beemelje történetírói munkáiba, amelyeknek központi rendező elveit 
mégis a humanista és kálvinista előzményekből átörökített, bevett fogalmak alkot-
ták.28 

Robertson munkásságának újbóli kontextualizált vizsgálata azonban további tá-
masztékot szolgáltat annak a véleménynek, hogy a „stadiális történetírás” szem-
pontrendszere nemcsak műveinek válogatott, a szociológiai keretalkotásnak szen-
telt, „avant-garde” fejezeteit hatja át, hanem nélkülözhetetlen a túlnyomó részüket 
kitevő történeti narratíva céljainak megvalósításához is. E benyomás érvényességé-
nek ellenőrzéseként érdemes megvizsgálni Robertson műveinek fordítás útján meg-
valósuló kortárs német recepcióját.29 1760–1795 között Robertson valamennyi 
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nyomtatásban megjelent művét lefordították németre, mégpedig többnyire szinte 
azonnal, egyeseket egyidejűleg többen is, más esetekben a fordításokat évtizedeken 
keresztül újra és újra átdolgozták és kiadták. A fordítók általában tűrhetően megbir-
kóztak a feladattal, kivéve azt a kihívást, amelyet éppen a stadiális elmélet szókincse 
és annak a robertsoni történetírás szellemi és politikai arculatával kapcsolatos jelen-
tősége képezett (az egyetlen kivétel ez alól Georg Forster volt, aki személyes életútja 
okán kivételezett helyzetben volt mind az angol nyelv, mind a skót stadiális elmélet 
megismerésére való lehetőségeit illetően). A fordítók némelyike talán azért nem 
férkőzött (vagy férkőzhetett) közelebb Robertson munkáinak ezen aspektusaihoz, 
mert a 18. századi fordítói „ipar” egyszerű kézművese lévén nem volt önálló „prog-
ramja”, míg mások, ellenkezőleg, éppen arra használták fel a fordítást, hogy nyílt, 
bátor, provokatív kihívást intézzenek a szerző számára fontos mozzanatok, így 
elsősorban a materialista vonatkozások ellen. Akár a megértés tökéletlensége, akár a 
megfelelő természetes szókincs és „bennszülött” fogalomkészlet hiánya, akár a 
fordítók önálló akarata akadályozta meg, hogy a robertsoni életmű ezen aspektusai a 
befogadás folyamatában érvényesüljenek, arra a következtetésre juthatunk, hogy az 
eredeti szövegek újbóli átvizsgálásából levont tanulságok megerősítést nyernek a 
fordítások korpuszának vizsgálatából. Robertson, a történész sajátos arculatát, „véd-
jegyét” munkásságának azon vonásai rajzolják ki, amelyek helyi kontextusán kívül a 
legkevésbé hozzáférhetőnek bizonyultak. Méltányolható és hasznos a közelmúlt 
revizionistáinak abbéli igyekezete, hogy felhívják a figyelmet Robertson gondolko-
dásának tradicionalista elemeire, de a német fordítástörténet elemzése megerősíti 
„úttörőként” élvezett státusát, melyet a 18. századi skót tanulmányok évtizedekkel 
ezelőtti reneszánsza során elnyert. 

 

LÁSZLÓ KONTLER 

Concepts, Contests and Contexts: Intellectual-Conceptual History and the Problem of Translata-
bility 

 

Over the past few decades scholars have extensively studied translation in cultural 
and intellectual history, including the history of social and political thought. Some 
of the books and articles they have produced have directly and explicitly relied on 
the propositions of conceptual history and/or translation studies, and most of them 
are helpful in further refining a research agenda concerning translation in the histo-
ry of social and political thought as well as in answering the question – “why con-
cepts matter”. In this essay I attempt an answer by reviewing some of the existing 
literature. The thrust of much of this literature is, very properly, to emphasize the 
amount of intellectual and conceptual adjustment, adaptation and transformation 
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occurring as a result of the combination of linguistic and discursive, socio-cultural 
and political parameters through the agency of translators. At the same time, a fun-
damental feature of the comparative endeavour inherent in historical literature on 
translation is an emphasis on the difference arising at the target end of the transla-
tion process: the considerable amount we may learn about the cultural-intellectual-
conceptual milieu into which the text is transferred by translation. In this paper, as 
a cautious attempt to put the question “why concepts matter” in a new light, it is 
also suggested and illustrated that the difference of meaning emerging through 
translation in the recipient environment can be turned to contributing to significant 
discussions and to sorting out disagreements about the character and status of au-
thors, their texts and their concepts as they exist in their “home” culture. 
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A MEGSZÜLETŐ RÓMAI–KERESZTÉNY MAGYAR ÁLLAM  
ÉS A GÖRÖG–LATIN POLITIKAFILOZÓFIA 

 

 

Újabban hatalmas lendületet vett a magyar állam kezdeteinek tisztázása, és ebben 
meghatározó szerep jutott egy fiatalabb, de máris imponáló teljesítménnyel rendel-
kező magyar kutatónak, Szabados Györgynek. Több tanulmányt is szentelt ennek a 
kérdéskörnek, amelynek legátfogóbb kifejtését 2011-ben megjelent monografikus 
feldolgozásában adta, amely Magyar államalapítások a IX–XI. században címmel jelent 
meg.1 E munka lényege abban foglalható össze, hogy a szerző szerint a világtörténe-
lemben eddig a magyarok hozták létre azt az egyetlen olyan közösséget, amely képes 
volt rá, hogy steppei birodalmát egy Nyugat-Európára jellemző római típusú keresz-
tény állammal cserélje fel. Ez a nagy történelmi váltás pedig egyetlen uralkodóház-
hoz, az Árpád-házhoz kapcsolódott, amennyiben az államiság megteremtésének 
első szakasza Álmos nagyfejedelem nevéhez, a második pedig István király szemé-
lyéhez fűződik, s az utóbbi teljesítményét a keresztény világ viszonylag hamar a 
szent uralkodó oltárra emelésével fejezte ki. Szabados György monográfiája a Sze-
gedi Középkortörténeti Könyvtár 26. köteteként látott napvilágot, s ez nem vélet-
len, mert a munka voltaképpen szervesen továbbviszi az itteni szellemi műhely 
megteremtőjének, Kristó Gyulának és iskolájának azt a felfogását,2 hogy a honfoglalás 
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az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából 2011–2012. új sorozat 6–7. (16–17) Kolozsvár, 2013. 
119–150. 

2  Vö. Kristó Gyula: A magyar állam megszületése. Szeged, 1995. Ebben szó esik A magyar nomádállamról 
is (97. sköv.), amely kifejezést ugyan Szabados is vitatja, viszont azt, amit ez a kifejezés sugall, kon-
cepcionálisan mégis továbbviszi. Ugyanakkor a Kristó Gyula által szerkesztett egyik forráskötet 
címe ez: Az államalapítás korának írott forrásai. Szeged, 1999. Itt Géza és Szt. István állama szerepel 
már. Az is tény persze, hogy az első ezredfordulót megelőző magyar államiság már régebbi hazai 
történészeinknél is szerepel, így például itt: Szalay László: Magyarország története. I. Lipcse, 1852. 49.; 
Szabó Károly: Bíborbanszületett Konstántín császár munkái magyar történeti szempontból ismertetve. Magyar 
Akadémiai Értesítő, 1. évf. (1860) 65., 141.; Hóman Bálint: Az első állami egyenes adó. Adalék az euró-
pai adótörténethez. Történelmi Szemle, 1. évf. (1912) 2. sz. 161–184., itt: 162.; Szekfű Gyula: A ma-
gyar állam életrajza. Budapest, 1917. 22., 27–28. Lásd még a közelmúltban Font Márta összefoglalá-
sához kapcsolódóan: Makk Ferenc: Megjegyzések a Szent István-i államalapítás történetéhez. Aetas, 26. 
évf. (2011) 1. sz. 104–142. Ugyanakkor utalnék Bollók Ádám ama megállapítására is, „hogy a ma-
gyarság korai történetét jóval több összetevő alakította […], mint amennyivel számolni szoktunk”. 
Az Annales Bertiniani 839. évi Rhos követsége. Századok, 138. évf. (2004) 2. sz., 349–380., itt: 379. 
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előtt már létezett egy ún. törzsi államiság. Szabados György voltaképpen ezt ponto-
sítja, cáfolva ugyan a törzsi államot, ehelyett viszont egy erős, központosított 
steppe-államról beszél.3 Ezt két irányból kiindulva teszi. Egyfelől elhatárolja magát 
attól a – főképp J. R. Strayer által képviselt – állásponttól, amely szerint a kora kö-
zépkor regnumai közül valójában több nem is minősül igazi államnak,4 másfelől pe-
dig szellemi iránytűjének azt a ma főképpen Walter Pohl személyéhez kapcsolódó 
német–osztrák műhelyt tekinti, amely meghatározó jelentőséget tulajdonít a modern 
államisághoz vezető út vagy inkább utak során az antik római világ „átalakulási 
folyamatainak”, nem tévesztve ugyanakkor szem elől a sztyeppei birodalmakkal való 
egyfajta érintkezést vagy éppen kölcsönhatást sem. Ez a történeti irányzat nagy 
figyelmet szentel mind a genseknek, mind a regnumoknak, vagyis azon módok megha-
tározásának, hogy miként is jöttek létre az egyes germán királyságok.5 Fontos, hogy 
ezek megszületésében milyen szerepet játszanak az etnikai identitások, illetve hogy 
mindeközben milyen egyéb faktorok fejtik ki hatásukat akár szociális, akár gazdasági 
vonatkozásban. S ugyanakkor persze maguknak a királyoknak a szerepéről sem 
szabad megfeledkezni, ahogy arról sem, hogy mindezen tényezők mögött ott van a 
Római Birodalom hatalmas politikai és kulturális öröksége a maga összetett és több-
rétűen ható valóságában. Walter Pohl szerint igazából ebbe a perspektívába illesz-
kedik be az avar királyság megjelenése is, mely jó összehasonlító pontokat kínál fel a 
sokszínű germán világhoz is, s egyben valamiképp előképe a magyarok 9–10. századi 

                                                      
Mindezzel összefüggésben persze érdemes tájékozódni a korábbi történeti próbálkozásokról is, 
mint például Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest, 1959. 

3  Szabados: Magyar államalapítások, 190–239. 

4  Strayer, Joseph R.: On the Medieval Origins of the Modern State . Princeton, 1970. Azóta további 
kiadásokban, illetve német és francia nyelvű fordításban is megjelent. (Az utóbbi: Paris, 
1979.) Kritikájához lásd többek közt: Lavau, Georges : À propos de trois livres sur l’État. Revue 
française de science politique, t. 30. (1980) no. 2. 396–412. Online: http://www.persee.fr/web/ 
revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1980_num_30_2_393896. (utolsó letöltés: 2013. má-
jus 14.) Strayer, bár sok szempontból S. N. Eisenstadt vizsgálataiból indult el, vele szemben ő 
mégsem a történeti-szociológiai szempontokat hangsúlyozta, hanem a társadalom racionalizálását. 
Mindenesetre hadd foglaljam itt össze, hogy Eisenstadt az alábbi fontosabb politikai rendszerekkel 
számolt a világtörténelemben: 1.) primitív politikai rendszerek; 2.) patrimoniális birodalmak (Karo-
ling, Achaimenida vagy Perzsa); 3.) nomád vagy hódító birodalmak (mint például a mongoloké, il-
letve az első kalifák alatti arab királyság); 4.) városállamok (mint például az ókori Athén, a köztár-
sasági Róma); 5.) feudális rendszerek (Európában, Japánban, a Közel-Keleten és talán másutt is); 
6.) a történeti központosított birodalmak; 7.) a különféle típusú modern társadalmak (demokráci-
ák, arisztokratikus vagy alulfejlett rendszerek). Eisenstadt, Shmuel Noah: The Political Systems of 
Empires: (With a New Introduction of the Author) New Brunswick (NJ), 20122. 11. Az első kiadás: 
1963. 

5  Lásd ehhez leginkább az alábbi tanulmánykötetet: Goetz, Hans-Werner – Jarnut, Jörg – Pohl, 
Walter (eds.): Regna and Gentes: The Relationship between Late Antique and Early Medieval Peoples and 
Kingdoms in the Transformation of the Roman World. Leiden–Boston, 2003. 
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megjelenésének és szerepének a Kárpát-medencében.6 Látjuk, hogy ebben a meg-
közelítésben az állam- és az etnogenezis ugyanúgy kiemelt szerepet kap, akárcsak 
Szabadosnál, bár egyben megfigyelhető bizonyos különbség is. Főként abban a 
tekintetben, hogy míg a német–osztrák iskola tagjai a jelzett folyamatok során meg-
annyi fejlődési típussal számolnak, határozottan rámutatva a sztyeppei népek előbb-
re jutásának megkülönböztetett menetére és eltérő vonásaira, addig a magyar kutató 
inkább az állam- és az etnogenezisben mutatkozó közös vonásokra látszik sokkal 
jobban helyezni a hangsúlyt, például a hatalmi centrum kiemelésével. S megítélésem 
szerint ez az a pont, amely miatt még akkor is némi fenntartással élhetünk Szabados 
elképzelésével szemben, ha teóriájának lényegét feltétlenül a magunkévá tudjuk 
tenni. 

Mindenesetre a rendelkezésünkre álló források túl bizonytalanok azon sarkított 
megállapítás kellő alátámasztásához, hogy „Álmos szállásváltása”7 voltaképpen „a 
magyar állam bejövetele” lett volna, amely „a magyar ethnosznak” az etelközi részét 
érintette. S itt a Kárpát-medencében azután ez a Magyar Nagyfejedelemség tovább-
ra is erős, központosított állam maradt, amelyből hiányzott a törzsi széttagoltság, 
mert azt Bíborbanszületett Konstantin császár tanúsága szerint maga alá gyűrte a 
központi monarchia meghatározó hatalma. Kérdés azonban, hogy ezt a közlést 
mennyiben tekinthetjük valóban mértékadónak és érvényesnek, hiszen időközben 
tisztázódott, miként azt legutóbb Farkas Zoltán is kifejtette,8 hogy a bizánci uralko-

                                                      
6  Uo., 571–595, főleg 572–573. Lásd még: Daim, Falko: Avars and Avar Archaeology: An Introduction. 

In: Regna and Gentes, 463–570. Az egész kötethez vö. Gaillard, Michèle kritikai összefoglalását és 
értékelését: Revue belge de philologie et d’histoire, vol. 84. (2006) no. 4. 1270–1274. Online: 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2006_num_84_4_ 
7306_t1_1270_0000_3. (utolsó letöltés: 2013. május 5.) A szegedi műhelynek persze itt is megvan 
a maga kutatási előzménye, vö. például Szádeczky-Kardoss Samu: Az avarok története Európában. In: 
Kristó Gyula – Makk Ferenc (szerk.): Árpád előtt és után. Szeged, 1996. 21–30. 

7  Már ezt a megfogalmazást találjuk tőle itt is: Szabados György: Árpád fejedelem – történet és emlékezet. 
Magyar Tudomány, 168. évf. (2007) 11. sz. 1428–1438. 

8  Írásban az áttekintés itt található meg: http://www.btk.mta.hu/magyar-ostorteneti-temacsoport-
hu/tudomany-es-hagyomanyorzes-konferencia.html. (utolsó letöltés: 2013. május 30.) Felfogásá-
nak kiindulási pontja ez: Ševčenko, Ihor: Bíborbanszületett Konstantin újraolvasása. In: Shepard, Jona-
than – Franklin, Simon (szerk.): A bizánci diplomácia. Budapest, 2006. 225–269. A magyar válto-
zat alapja: uők.: Byzantine Diplomacy: Papers from the XXIVth Spring Symposium of Byzantine Studies. 
Cambridge, March 1990. Aldershot, 1992. 167–195. A vitatott művel többen foglalkoztak ezen a 
közelmúltbeli tanácskozáson is: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc. Bizantinológiai konferencia. 
Szeged, 2012. május 21–22. Ennek anyaga még nem jelent meg, de előzetes tájékoztatást adott róla 
Földvári Sándor itt: Egyháztörténeti Szemle, 13. évf. (2012) 4. sz. 107–113. (A hivatalos program 
alapján: Zimonyi István: Persia in the 38th (Hungarian) Chapter of Constantine Porphyrogenitus’ ’De 
administrando imperio’ / Perzsia Konstantinos Porphyrogennétos’ De administrando imperio című mun-
kájának 38. (magyar) fejezetében / Persien im 38. Kapitel des De administrando imperio.; Szeberényi 
Gábor: The “Picture” of the Croatian State in the ’De administrando imperio’ / A korai horvát állam képe 
a De administrando imperióban / Das Bild des früheren kroatischen Staat in De administrando 
imperio.) Ezen a konferencián nekem is elhangzott egy más tárgyú előadásom. 
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dónak tulajdonított De administrando imperio esetleg nem is tőle való, hanem talán 
egyfajta kompiláció.9 Így voltaképpen erre aligha építhetünk teljesen meggyőző 
módon, ha egyébként nincsenek kellő súlyú egyéb források. Márpedig elmarad ez a 
megalapozás. Sőt egyenesen azt mondhatjuk, hogy a feltételezett valódi államiság 
egyik legnyilvánvalóbb szavatolója, ti. a kellő írásbeliség mindenképpen hiányzik az 
etelközi tartózkodás és ethnosszá válás időszakából. Igaz, Róna-Tas András kimutat-
ta,10 hogy már ekkor mind a ’betű’ szó, mind az ’ír’ és ’olvas’ ige megvolt a magyar 
nyelvben, ám ez nem támasztja alá azt, hogy olyan átfogó és nélkülözhetetlen írás-
beliség is lett volna, amely előfeltétele egy kellőképpen központosított hatalmi gépe-
zetnek. Ez ugyanis igényel valamiféle szabályozott ügyintézést, törvényes rendet és 
megbízható stabil információs rendszert. Igazolják ezt a világtörténet legrégibb 
államai, legyen szó akár Mezopotámiáról, akár Egyiptomról, miként azt megerősítik 
Dominique Charpin közelmúltbeli eredményei.11 Ez a jeles francia tudós egyértel-
műen tisztázta, hogy az ékírás több mint 3 évezredes története egyidős a folyamköz 
államainak fennállásával. Bennük az írás és az olvasás nem pusztán a specialisták 
kiváltsága volt, hanem egyaránt záloga lett a távolsági informálásnak, a tagolt és 
centralizált közösségi lét szabályozásának, törvényes rendje biztosításának, valamint 
a közhasznú tudás megőrzésének. Nos, az Álmos-féle Nagyfejedelemségben erre 
nincs konkrét bizonyíték. Itt egyelőre legföljebb az oralitással, vagyis a szóbeliséggel 
számolhatunk, ám ez a központosítás irányába mutató hatalmi szervezet csak vala-
miféle alacsonyabb szintjének felelhet meg, miként ez az avarok birodalmára – 
minden tartóssága ellenére – ugyanúgy érvényes kell, hogy legyen, akárcsak a korai, 
nem túl hosszú életűnek bizonyuló germán királyságokra is. Arra pedig szintén 
nincs egzakt bizonyíték, hogy a honfoglalók és közvetlen leszármazottaik esetében 
valamiféle szabályozott és egységes nyelvi közvetítő közeg állt volna fent,12 mégha 
bizonyos ezt megszorítani látszó feltételezésekkel talán élhetünk is. 

                                                      
9  A görög munka (= DAI) hagyományos felfogásához lásd Bíborbanszületett Konstantín: A biroda-

lom kormányzása. A görög szöveget fordította Moravcsik Gyula. Olajos Terézia új bevezető tanul-
mányával. Budapest, 2003. (reprint). Alapvető kritikai kiadása: Moravcsik, Gyula – Jenkins, R. J. 
H.: Constantine Porphyrogenitus: De Administrando Imperio. Átdolgozott kiadás. Washington, 1985. 

10  Róna-Tas András: A magyar írásbeliség török eredetéhez (ír és betű szavaink etimológiája). In: Sándor Klára 
(szerk.): Rovásírás a Kárpát-medencében. (Magyar Őstörténeti Könyvtár, 4.) Szeged, 1992. 9–14. 
Lásd még Róna-Tas András: Tudtak-e írni a magyarok a honfoglalás előtt? Írásbeliség Eurázsiában, 7–9. 
század. História, 29. évf. (2007) 8. sz. 22–24. 

11  Charpin, Dominique: Lire et écrire en Mésopotamie: une affaire de spécialistes? Comptes-rendus des séances 
de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, t. 148. (2004) no. 1. 481–508. Online: http://www. 
persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_2004_num_148_1_22724. (utolsó letöl-
tés: 2013. május 1.) 

12  Voltaképpen már Hajnal István jelezte, hogy az antik államokhoz képest a középkori államok 
vonatkozásában az írásbeliség jelentőségét gyakran alá szokták becsülni. Írásbeliség, intellektuális réteg 
és európai fejlődés. In: Emlékkönyv Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának ünnepére. 
Budapest, 1933. 183–214. 
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E vonatkozásban a döntő fordulat a keresztény misszióval, valamint a keresztény 
hitre épülő magyar királyság létrejöttével következik be, amikor az ország egyszerre 
próbálja meg nyomon követni mind a katolikus nyugati, római és germán hagyomá-
nyokat, mind pedig a kelet-római példát, vagyis az ortodox utat, természetesen ezek 
nyelvhasználatához is igazodva, amennyiben Szent István állama esetében mind a 
két nyelv: a görög és a latin hivatalos alkalmazásával is számolnunk kell. Manapság 
inkább az előbbi igazolása szorul bizonyításra hazánkban, mert Kapitánffy István 
több írása, s mindenekelőtt kandidátusi értekezése súlyos kételyeket támasztott a 
görög nyelv ekkori ismeretével szemben magyar földön.13 Pedig nem csupán a régé-
szet és a művészettörténet eredményei szólnak Bizáncnak a korai magyar kultúrára 
gyakorolt erős hatása mellett, hanem egyéb tények is.14 Aligha vonható például két-
ségbe, hogy az első keresztény hittérítők éppen Bizáncból érkeztek hazánkba. Ezzel 
párhuzamosan magyar vezérek is látogattak a görög központba, ahol természetsze-
rűleg az itteni szertartások szerint vették fel a kereszténységet. Az első ismert főpap, 
aki a magyar egyház keretei között működött, szintén egy görög szerzetes volt, aki a 
Hierotheosz névre hallgatott, s akit a konsztantinopoliszi pátriárka, Theophülosz 
szentelt ama Turkia püspökévé a 10. század második felének kezdetén, amely a 
görög forrásokban Magyarországot jelölte. Ezek után az is természetesnek látszik, 
hogy még a Magyar Országos Levéltárban található legrégibb oklevelünk is görög 
nyelvű, ahogy arról az autentikusnak elismert, bár csak későbbi, Kálmán király ide-
jén, 1109-ben készült hiteles másolatban és latin fordítással ellátva ránk maradt 
veszprémvölgyi apácák adománylevele tanúskodik.15 Minthogy a fennmaradt okle-
vélben nem szerepel a monostoralapítás időpontja, ezzel, valamint a létrehozás 
körülményeivel összefüggésben a kutatás kénytelen volt mindmáig feltevéseket 
megkockáztatni. Mindazonáltal szinte biztos, hogy itt egy olyan görög rítusú mo-
nostor létesítéséről van szó, amilyen már korábban is létezhetett a Kárpát-

                                                      
13  Kapitánffy István: Hungarobyzantina. Bizánc és a görögség a középkori magyarországi forrásokban. Buda-

pest, 2003. 40–41. Nem utolsó sorban erre alapoz Gerevich Tibor: Magyarország román kori emlékei. 
Budapest, 1938. 17. 

14  Vö. Obolensky, Dimitri: The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 500–1453. London, 1971. 
157–163; illetve lásd a magyar kiadásban: uő.: A Bizánci Nemzetközösség. Kelet-Európa, 500–1453. 
Budapest, 1999. 204. A régebbi hazai irodalomból vö. még: Székely György: La Hongrie et Byzance 
aux Xe–XIIe siècles. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 13. évf. (1967) 291–311. 
Azt sem szabad viszont elfelejtenünk, hogy bizonyos óvatosságra már Solymosi László is figyel-
meztetett: Árpád-kori helyneveink felhasználásáról. Magyar Nyelv, 68. évf. (1972) 2. sz. 179–190. 
Ugyanakkor Mezey László megfigyelései minden őket ért kritika ellenére talán mégis pozitívabb ér-
tékelésre adnak lehetőséget a korabeli Hungaria görög műveltségéről, mint ahogy azt Kapitánffy 
vélte. Lásd Mezey László: Deákság és Európa. Budapest, 1979. 120. Mezey felfogása számunkra 
iránykijelölő, lásd például uő.: Ungarn und Europa in 12. Jahrhundert: Kirche und Kultur zwischen Ost und 
West. In: Probleme des 12. Jahrhundert. (Reichenau-Vorträge 1965–1967., Vorträge und 
Forschungen, Bd. 12.) Stuttgart, 1968. 255–273. 

15  Ennek fordítását adja kitűnő bevezetővel és gondos tájékoztatást szolgáltató jegyzetekkel Olajos 
Terézia: A veszprémvölgyi monostor alapítólevele. In: Az államalapítás korának írott forrásai, 115. sköv. 
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medencében, ahogy azzal egyesek számolnak a templomok alapításával együtt. Bár 
az az elképzelés is hangot kapott már, hogy talán a szóban forgó monostort a ke-
resztségben István nevet kapó Géza nagyfejedelem hozta létre, mégis valószínűbb a 
Szent István-i alapítás. Eszerint azt a király 1018 körül kezdeményezte volna fia, 
Imre herceg jegyese számára, aki II. Baszileiosz bizánci császár rokona volt. Továb-
bi gondot jelent, hogy a Könyves Kálmán idején készült másolat latin szövege azt 
mondja, hogy az eredetit azért készítették görögül, mert ez volt az auctor monasterii 
nyelve. Mivel e megállapítás az általánosan elfogadott nézet szerint magára az apos-
toli magyar uralkodóra nem vonatkoztatható, ezért az így jelentkező történeti ne-
hézséget úgy igyekeztek kiiktatni, hogy úgy képzelték: itt a monostoralapítás kezde-
ményezőjére vagy kedvezményezettjére kell értenünk a kitételt. Holott mi talán 
mégis meg mernők kockáztatni a magyar uralkodó személyét, akinek példaképe az a 
III. Ottó császár volt, aki görög anya gyermekeként és görög nevelők mellett a gö-
rög nyelvnek is birtokában volt, s ezért esetleg a nyomába lépni kívánó István ese-
tében sem zárható ki teljesen ennek a nyelvnek valamilyen szintű ismerete. A másik 
nagy minta: Nagy Károly szintén tudott görögül. Mindenesetre az oklevél híven 
tükrözi a görög vallási hagyományok pontos ismeretét. Az egykorú görög oklevelek 
gyakorlatának megfelelően kiemeli „egész Hungria királya” hitbuzgalmát, aki a 
„szentséges Istenanya” tiszteletével, vagyis Szűz Mária bizánci kultuszával szeretné 
biztosítani mind családja, mind „egész Pan[n]onia lelki üdvét”, s ehhez látja el ado-
mányaival a monostorban összegyűjtött és az esztergomi érsek fennhatósága alá 
helyezett apácákat. Az oklevél azután egy olyan anathémával vagyis átokkal zárul a 
monostor jogait megsértőkkel szemben, amely – mint már Krajnyák Gábor kimu-
tatta16 – szinte szó szerint követi a görög rítusú mise bizonyos fordulatait. Ez a 
záradék ilyen vonatkozásban még az uralkodói család későbbi tagjait sem kíméli, 
amennyiben megsértenék a törvényes rendet. Itt azt emelném ki, hogy míg a most 
vizsgált diploma szövege korábban a kibocsátó felségre a Nagy Károly nevéből eredő 
kralész méltóság-megjelölést használta, addig e helyen, vagyis a záró részben már a 
baszileusz szóval él. Ezt általában azzal szokták magyarázni, hogy az oklevélíró au-
tomatikusan átváltott a Bizáncban bevett megnevezésre az uralkodó személyével 
kapcsolatban.17 Megítélésem szerint azonban itt többről lehet szó, ahogy arra majd a 
későbbiekben még részletesebben utalni fogok. Arra lehet ugyanis gondolni, hogy 
ebben az uralkodóra alkalmazott címváltásban a magyar államalapító nagyra törő 
elképzelése ölt testet. Mert István a német-római császári dinasztiával fennálló ro-
koni összefonódása és saját apostoli tevékenysége nyomán feltehetően azt a tervet 
dédelgette, hogy fia esetleg majdan maga is beállhat az említett császárok sorába, így 
teljesítve ki az apja által megkezdett politikai művet. A veszprémvölgyi apácák alapí-
tólevele mindenesetre jól beleilleszkedik az ortodox egyház korabeli hagyományaiba, 

                                                      
16  Krajnyák Gábor: Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög egyházi vonatkozásai. Századok, 60. évf. 

(1926) 1–3. sz. 498–507. 

17  Olajos: A veszprémvölgyi monostor, 119. 
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amelyekre egyébként valószínűleg nem csupán ez az egyetlen monostor volt a példa. 
Mert ott voltak még, legalábbis később, Oroszkő, Zebegény és Visegrád, ahol 
ugyancsak görög rítusú rendházak álltak.18 Az is a görög szellemiség Árpád-kori 
jelenlétére utal a Kárpát-medencében, hogy a pásztói bencés apátságban szintén 
voltak görög nyelvű vallási iratok.19 

A Szent István által alapított keresztény magyar királyság görög normarendszerre 
irányuló figyelmét igazolja egyébként még az államalapító személyéhez magához 
kapcsolódó, különben latin nyelvű Libellus de institutione morum sive admonitio spiritualis, 
vagyis az Intelmek szövege is. Ebben ugyanis ez áll: „Ki lenne az a görög, aki a lati-
nokat görög hagyományok alapján kormányozná, vagy ki lenne az a latin, aki a gö-
rögöket latin hagyományok segítségével irányítaná?” Vagyis a magyar uralkodó tisz-
tán látta, hogy a keresztény tradíciókhoz ragaszkodni kívánó király két lehetőséggel 
élhet, akár a latin, akár a görög utat követve. De azt megfelelően kell tennie, alkal-
mazkodva a helyi körülményekhez és feltételekhez (vö. huius climatis – 8, 3–4). Már-
pedig az apostoli magyar uralkodó mindkét szellemiséget szeme előtt tartotta a fiá-
nak adott politikai tanítás során. 

A magunk részéről még arra is szeretnők felhívni a figyelmet, hogy az Intelmek, 
latin nyelvűsége ellenére, valójában nagyon szorosan köthető a bizánci fejedelemtü-
kör-irodalomhoz is. Régóta nyilvánvaló, hogy bár a Szent Istvánnak tulajdonított 
államelméleti tanítás látszólag a Meroving és a Karoling királytükör-irodalom 
nyomvonalán halad, mégis attól lényegesen el is tér. A nyugat-európai parainetikus 
irodalom ugyanis ebben az időben mindig valamely papi vagy világi személyiségtől 
származó kioktatását tartalmazza egy lehetséges eljövendő uralkodónak, és sohasem 
jelenik meg a hatalmat gyakorló és továbbadni kívánó apa személyes tanítása. Az 
Intelmek lényege viszont éppen ez az érzelmektől átfűtött intim megnyilvánulás, 
miként arra a bizánci baszilikosz logosz szintén szolgáltat példát, ahogy ez abból az 
alkotásból szintén kitűnik, amely I. Baszileiosz neve alatt hagyományozódott 

Kephalaia parainetika címmel. Itt ugyanis az akrosztichon szerint Baszileiosz, aki Is-

tenben a rómaiak császára, szól Leónhoz, szeretett fiához és társcsászárához: ami 
a Kr. u. 880 körüli datálását valószínűsítené. A mai kutatás ugyan egybehangzóan 
megkérdőjelezi ennek a tradíciónak a hitelességét, s általában úgy vélik, hogy ez az 
írás valójában a nagy műveltségű, a klasszikus antik irodalmat kiválóan ismerő, de a 
politikában és a vallási életben is fontos szerepet játszó Phótiosznak a műve, még 
ha a szerzőség tekintetében azért nem lehetünk is teljesen biztosak. Ez a maga ide-
jében igen ismert munka sok szempontból más irányvonalat követ, mint a későbbi 
magyarországi, Szent Istvánnak tulajdonított Intelmek, hiszen az utóbbival ellentét-
ben elsősorban a képzésből és ennek az erények megalapozásában játszott szerepéből 

                                                      
18  Uo., 117. 

19  A pásztói monostorban meglévő görög nyelvismeret mellett foglalt állást a szorgos egyház- és 
helytörténész, később püspök, Varga Lajos: A pásztói plébánia története. Pásztó, 2007. 64. 
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indul ki, miközben az erények az istváni Libellus esetében a zárásban tűnnek fel a 
florusi teleologikus történelemfelfogásnak megfelelően. Ugyanakkor persze ez a 
királytükör is fennen hangoztatja a vallás szerepét mint a császári hatalom alappil-

lérét (Basil., capp. 2–3 14 42), ahogy az az Institutio morumra is messzemenően 
jellemző. Végül azt se feledjük el, hogy e bizánci királytükör számára úgyszintén 
Salamon az egyik legfőbb mérce, akire István megbízottja is három ízben hivatkozik 

(Libellus, praef., 3 7,3 9,1). Ami azonban e munka esetében számunkra a legfonto-
sabb az Admonitiones értelmezéséhez, az az, hogy e görög munka esetében az ural-
kodó részéről ugyanazt a személyes kioktatást találjuk meg a kiszemelt utód számá-
ra, ami a Szent István-féle Intelmeknek is egyik legsajátosabb jellemzője. Miközben 
ugyanez teljességgel idegen a Karoling és poszt-Karoling nyugat-európai „Fürsten-
spiegel”-ektől.20 

Végül arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy mialatt a már jelzett Meroving és 
Karoling specula regia a megszokott gelasiusi „két kard” elmélete alapján oktatják ki a 
majdani uralkodót arra, hogy neki messzemenően az egyház ügyét kell szolgálnia, 
addig a Szent István nevével összekapcsolt Libellus az uralkodót vicarius Deiként 
jellemzi. Vagyis olyan „isteni helytartóként”, akinek Nagy Konstantin mintájára kell 
föllépnie, miként azt a Kr. u.-i első ezredforduló tájékán a bizánci politikafilozófia is 
megfogalmazta azon baszileusz számára, akit Róma hatalma egyedüli képviselőjének 
tekintettek. Ezzel összhangban áll a később koronázási palástként használt és ezért 
átalakított székesfehérvári casula közismert ábrázolása is (lásd az 1. képet), ahol a 
villáskereszten elhelyezett Christus victor és Christus rex alatt Imre alakja tűnik fel, 
mint a lehetséges majdani imperator megtestesítője, akit a kereszt két oldalán Gisela 
regina és Stephanus rex személye vesz támogató módon körül. Ők ketten a mellettük 
lévő mártírszentekhez hasonlóan a keresztény hit védelmezői, úgy is, mint a székes-
fehérvári székesegyház 1031-es alapítói, és úgy is, mint a magyarság evangelizálói, 
ami őket voltaképpen a Bizáncot alapító Nagy Konstantin és anyja, Szent Ilona 
(Helena) szintjére állítja. Ez utóbbi kettő ugyan sehol sem tűnik fel, ám annál be-
szédesebb a miseruha tengelyét meghatározó villáskereszt, amely Nyugat-Euró-
pában majd csak két század múlva terjed el, ám Bizáncban ekkoriban is teljesen 
megszokott. Ez a keresztforma azért jelenhetett meg nálunk itt és ekkor, mert azt a 
Ψ betűt idézi fel, mely mellékjellel ellátva (ψ’) a heptakoszioi, azaz a „hétszáz” rövidí-
tése volt, s 1031-ben félreérthetetlenül jelezte a bizánci kereszténységgel kapcsolat-
ban állók számára, hogy a Székesfehérvárt királyi központtá tevő magyar István 
valójában a keresztény állam megteremtőjének, I. Constantinusnak az örökét foly-
tatja. A római császár ugyanis pontosan 700 évvel korábban: Kr. u. 330-ban alapítot-
ta Konsztantinopoliszt. Ilyen módon határozottan az a kép rajzolódik ki, hogy az 
ezredfordulón megszülető római típusú Magyar Királyság ugyanúgy feladatának 

                                                      
20  Az egész fentebbi értékelés részletesebben megtalálható itt: Havas László: Szent István: Intelmek. 

Debrecen, 2004. XXXII. sköv. 
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tekintette az imitatio imperiit, sőt az aemulatio imperiit, ahogy ezt a már említett oszt-
rák–német iskola a nyugat-európai középkori államok esetében hangsúlyozta. Eb-
ben pedig a hivatalosan alkalmazott görög nyelviségnek szintén meg kellett hogy 
legyen a maga szerepe. 

S ez még inkább érvényes a sokkal elterjedtebb és jóval szélesebb körben alkal-
mazott, s azután évszázadokon keresztül a politikai és a kulturális életben folyama-
tosan használt latin nyelvűségre, amelyet itt azért tárgyalunk kevésbé részletesen, 
mert ez mindenképpen jobban benne él a köztudatban. A részben vitatott hitelessé-
gű pannonhalmi kiváltságlevél, amely ugyan 1001-re datálódik, de később többször 
is kiegészítették, sőt interpolálták, és másolatban így is maradt fent, egyértelműen 
körvonalazza István király államelképzelését. Ebben azért rója le háláját, mert Szent 
Márton monostorának apátja közbenjárt a Gondviselőnél a király érdekében azért, 
hogy meg tudja őrizni atyai trónját abban a polgárháborúban, amely a németek és a 
magyarok között dúlt. Vagyis a legvalószínűbb módon arról van szó, hogy István 
hangsúlyozni akarta azt a konfliktust, amely a német zsoldosoktól védett királyi 
udvar és a Koppány-féle hatalmi lázadás közt állt fent, s végeredményben magának 
a monarchiának a megszilárdulásához vezetett.21 Mindez egyértelműen arról tanús-
kodik, hogy a III. Ottó-féle kancellária hagyományai alapján kiállított latin nyelvű 
oklevél a keresztény magyar államiság megerősítésének és folyamatos működtetésé-
nek szolgálatában állt. 

Magát az állami élethez szükséges tudást latin nyelven a már érintett Intelmekben 
foglaltatta össze Szent István a fia számára, mégpedig egy miniatűr világképben, 
amely az isteni akaratban teljesedik ki, s amelyet a Föld emberi közösségei számára a 
hatalom képviselői közvetítenek egyfajta hierarchikus rendben, amelynek csúcsán a 
király áll. Ő az, aki vicarius Deiként az isteni értelmet a jog és az igazságszolgáltatás, 
vagyis a törvények révén az emberek számára közvetíti, legyenek azok kísérők, bará-
tok vagy éppen szolgák, csak éppen érvényesüljön ennek az életnek haszna és mél-
tósága (huius vitae utilitati dignitatique – praef., 1). Ebben segít a katolikus hit megőr-
zése, az egyházi rend megszilárdítása és a főpapoknak kijáró tisztelet. Ugyanakkor 
világi szinten előrelendít a főemberek és a katonák megbecsülése, a türelmes ítélke-
zés, valamint a vendégek itt, ebben az országban marasztalása, illetve a tanács mű-
ködtetése. Erről a földi szintről vezet azután az út a mennyei hazába a következő 
lépcsőfokokon át: családi szeretet, amely szülőt és gyermeket kapcsol egybe; ima, 
amely az Istenhez fűz; s mindenek fölött az erények, amelyek minden emberrel úgy 
láncolnak egybe, hogy elkerülhető lesz a zsarnokság, mert megvalósul az igazi Regalis 
Corona, mely a földet és az eget eggyé forrasztja. A példát ehhez egyfelől azok a régi 
és új Augusti adják, akiknek cselekedete valóban ezt célozza: Ecclesiam augere, azaz va-
lóban növelni a corpus Christit, másfelől pedig a maiores, az antecessores, a patres követése 

                                                      
21  Minderről eltérő fordítás és értelmezés található Piti Ferenctől, aki alaposan tájékoztat az idevágó 

szakirodalomról, illetve a benne fellelhető véleménykülönbségekről is. In: Az államalapítás korának 
írott forrásai, 37–45. 
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kell hogy útmutató legyen, ami az egész országnak egyfajta családjelleget kölcsönöz. 
Mindehhez egyszerre van szükség sokszínű nyelvi és erkölcsi tájékozottságra, s vele 
együtt írásbeli kultúrára, de megvédő fegyveres erőre is. Mindennek eszköze pedig a 
hospitest befogadó királyi udvar: a Regia, amely voltaképpen az egész ország számára 
lehetővé teszi az imitatio és az aemulatio imperiit, a nagy Róma példájának követését 
mind a szellemi, mind a nyelvi műveltség, mind pedig a védelmi erő megszervezése 
területén, ami összességében megadja a libertast, ahogy Róma számára is biztosította 
azt. Az unius linguae uniusque moris Regnum elkerülése éppen ezt jelenti, nem pedig a 
soknemzetiségű ország proklamálását, mint régebben többen tévesen gondolták. 
Mindez az Intelmek értelmi szerzője számára nem is maradt egyszerű ábránd, mert 
(mint Nemerkényi Előd, Déri Balázs, Veszprémy László vagy a magam kutatásai 
kimutatták22) az Admonitio hátterében ott húzódik egy hatalmas irodalmi és művelő-
déstörténeti, jogi örökség. Ez nem más, mint az antik irodalom, Cicero, Vergilius, 
Horatius és Florus,23 valamint a Biblia, továbbá a Nagy Károly-i capitularék, illetve a 
haeresis elleni írások szövegszerű ismerete, de jól érzékelhető a korban köztudott 
responsoriumok visszhangja is.24 S mindez aligha magyarázható csak florilegiumok hasz-
nálatával, ahogy ugyanakkor nagyon eredeti módon (miként Szovák Kornél tisztáz-
ta), sajátos mozaiktechnikában áll össze grammatikailag és stilisztikailag jól meg-
formált szerves egységgé. 

Az Intelmek felvázolt gondolati megalapozása után már teljesen magától értetődő 
a Szent István-i Törvények (Decreta) két fázisban történő összeállítása, mely gyűjtemé-
nyek anyagát ma már szintén jól tudjuk kapcsolni a korabeli európai jogalkotások-
hoz, valamint elterjedt gyűjteményekhez, hála például Jánosi Mónika vagy Mikó 
Gábor beható vizsgálatainak.25 Ez persze nem zárja ki a szóbeli szokásjog bizonyos 
fokú fennmaradásának a lehetőségét sem, hiszen az írott törvények azért nem fed-
ték le az élet minden szféráját. 

                                                      
22  Minderről lásd megjelenés alatt álló tanulmányomat: Havas László: Egy fejezet a Biblia magyarországi 

recepciójából. Aetas, 28. évf. (2013) 1. sz. 4–17. 

23  Lásd ezzel kapcsolatban összefoglalásomat további irodalommal: Havas László: Florus – az organi-
kus világkép első egyetemes megszólaltatója. (Orbis Litterarum. Világirodalmi sorozat, 20.) Debrecen, 
2011. 39. sköv. Vö. még Havas, László – Deák, H. Gyöngyi: Éléments remontant à l’époque 
carolingienne dans l’Admonition de saint Étienne. In: Morin, Bernadette (dir.): Polumathès / 
Πολυμαθής: Mélanges offerts à Jean-Pierre Levet. (Tôzai Hors-série, no. 5.) Limoges, 2012. 405–
417. 

24  Domine Pater et Deus – CAO 6503, HSap N R, cf. Eccl. 23,4–6; Emitte Domine sapientiam – CAO 
6657, HSap N R, cf. Sap 9,10; Audi fili mi disciplinam – CAO 6140, HSap N R, Prv. 1,8 és 4,10. 

25  Vö. Jánosi Mónika: A Szent István törvényeit tartalmazó kódexek. Magyar Könyvszemle, 94. évf. (1978) 
3–4. sz. 225–254.; uő.: Első királyunk törvényei. In: Kristó Gyula (szerk.): Az államalapító. Budapest, 
1988. 231–260.; uő.: Gregoriánczi Pál kéziratos törvénygyűjteménye a XV. század közepétől. Magyar 
Könyvszemle, 104. évf. (1988) 1. sz. 54–64.; uő.: Törvényalkotás a korai Árpád-korban. Szeged, 1996.; 
illetve Mikó Gábor: Szent István törvényei és a pszeudo-izidori hamisítványok. Magyar Könyvszemle, 123. 
évf. (2007) 2. sz. 153–168. Itt a további szakirodalom jegyzéke is megtalálható. 
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Terjedelmi okokból ezzel itt most be kell érnünk. De annyi talán megállapítható, 
miként annak idején Solymosi László valószínűsítette: ahogy a pannonhalmi oklevél 
eredeti példányában a négyszögletes monogrammában ott lehetett az uralkodó saját 
befejező és hitelesítő keze vonása,26 ugyanúgy az 1000 körül megformálódó keresz-
tény magyar államiságnak a magyar kifejezéseket is figyelembe vevő latin–görög 
nyelvhasználatában szintén kellőképpen fogalmat alkothatunk magunknak az apos-
toli államalapító igényes normarendszeréről. Ez pedig egyaránt figyelembe vette 
ezen időszak oly előrevivő törekvéseit, mint amilyen az imitatio és az aemulatio imperii, 
egyként igazodva a Német-római Szent Birodalom és Bizánc keresztény és római 
követelményhálózatához, valamint az elődök ezen belül megtartható értékeihez. 
Márpedig az Intelmek alapján ilyen a honestum, amely az igazság közéleti megjelenése, 
miközben nemet mond az igazságtalanságra; illetve ilyen az utile, amely a közha-
szonban mutatkozik meg, elutasítva azt, ami ártalmas. Ezek az etikai és politikai 
kategóriák mint nemes irányelvek együtt hivatottak arra, hogy az embert végigve-
zessék a Salus útján. Ez egyszerre utasítja el a Gonoszt a potentestől és a potestate 
carentestől, és fordul misericordiával és pietasszal27 minden virtutibus … ornati felé: a 
szűkebb és a távoli rokonságtól kezdve minden tisztességes incolae-ig, nemcsak 
azoknak biztosítva a békét, akik hozzánk jönnek, de még az extraneinek is (Libellus, 
10). Magától értetődő viszont, hogy ugyanakkor a Sátán minden követőjére elítélés 
vár, ha egyszer még a király is erre a sorsra jut, minthogy neki is ez az, ami jár, 
amennyiben zsarnok lesz. A koncepció egészében egyszerre idézi fel egyfelől azt a 
végítéletet, amelyet a Bambergi Apocalypsis kézirat vázol fel III. Ottó és családja 
kapcsán, minthogy jelzi a császár égbe emelését a derekak társaságában (lásd a 2. 
képet). Ugyanakkor a család egyik nőtagjára, valószínűleg a vitatott módon hatalmat 
gyakorló Theophanura, az anyára, a poklok mélye ásít.28 Másfelől mindez egyidejűleg 

                                                      
26  Solymosi László: Árpád-kori okleveleink grafikus szimbólumai. Aetas, 6. évf. (1991) 3–4. sz. 14–39., 

főleg: 15–16. 

27  Az erények rendszerével és értelmezésével a Szent István-i Intelmekben az utóbbi időben különö-
sen K. Csízy Katalin foglalkozott. Vö. például Virtutes in Libello de institutione morum – Az Intelmek 
erényei. In: Havas, Ladislaus (ed.): Hereditas Litteraria Totius Graeco-Latinitatis. (ΑΓΑΘΑ, XXV.) 
Debrecen, 2013. 56–65. Ugyanitt található még egy másik tanulmány is, amely Szent István élet-
művét ugyancsak megpróbálja szervesen beépíteni a korabeli Európa politikai és kulturális szelle-
miségébe: Darkó Jenő: „Regnum Imperiale” – Megjegyzések az „Intelmek” királyeszméjéhez. (Egy régebbi 
történész-vita margójára) 66. sköv. Lásd még jelen kötetben Szekeres Csilla tanulmányát. Írása alapja 
főként ez a kötet: Braun, Maximilian – Haltenhoff, Andreas – Mutschler, Fritz-Heiner (Hrsgg.): 
Moribus antiquis res stat Romana virisque: Römische Werte und römische Literatur im 3. und 2. Jh. V. Chr. 
München–Leipzig, 2000. Lásd főleg a „Vorwort”-ot 7. sköv. A magyar szociológia kiváló értékku-
tatója Varga Károly, aki korát megelőzve hívta fel a figyelmet az ilyen jellegű kutatások fontosságá-
ra hazánkban, lásd például Értékek fénykörében. 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat. Adalék 
egy új nemzetstratégia megalapozásához. Budapest, 2003. 

28  Lásd ehhez: Brenner, Michael: Die Johannesapokalypse. Prophezeiung und Vision mit Meditationen zu Bildern 
der Buchmalerei der „Bamberger Apokalypse“ – Online: de.wikipedia.org/wiki/Offenbarung_des_ Jo-
hannes, s lásd ennek értelmezéséhez: Lobrichon, Guy: Jugement sur la terre comme au ciel. L’étrange cas 
de l’Apocalypse millénaire de Bamberg. Médiévales, t. 18. (1999) no. 37. 71–79. 
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szervesen egybefonódik azzal a platonikus (görögül valójában Platónikoszt kellene 
írni), aristotelianus és ciceroniánus valamint a sztóikusok (magyarosabban: sztoiku-
sok) által is elfogadott világrenddel, mely az ún. oikeiószisz elméletre épült. E szerint 
a felfogás szerint az istenséggel és az értelemmel eggyé forrott koszmosz valójában a 
különféle emberi közösségek harmonikus rendjét foglalja magába, úgy, ahogy e 
nézetet a kereszténység is magáévá tette.29 Az államiság szintjére ezt azután Nagy 
Konstantin törvényei emelték,30 s ehhez a példához kapcsolódtak azután a Szent 
István-i Decreta is, amelyek többek közt ugyancsak magukévá tették a páli „özvegyek 
és árvák” megvédésének újtestamentumi és keresztény alapelvét. 

 

Mindez az idő távolából még ma is egyfajta igazodási pont lehet, ha hozzákapcsol-
juk a történeti progresszió azóta elért értékes és valóban előrevivő vívmányaihoz, a 
jelen igazán humánus elvárásaihoz, és megmaradunk az észszerűség szigorú ön-
kontrollt igénylő korlátai között. Nem szabad ugyanis kitenni magunkat az emberi-
séget pusztulással veszélyeztető megannyi aberrációnak, amelyeket emberi jogok-
ként próbálnak egyes felelőtlen elemek és a mögöttük lévő erők álcázni.31 Ehhez 

                                                      
29  Lásd mindehhez: Forschner, Maximilian: Oikeiosis: Die stoische Theorie der Selbstaneignung. In: Ney-

meyr, Barbara – Schmidt, Jochen – Zimmermann, Bernhard (Hrsgg.): Stoizismus in der europäi-
schen Philosophie, Literatur, Kunst und Politik. Bd. 1. Berlin–New York, 2008. 169–192.; Bees, 
Robert: Die Oikeiosislehre der Stoa. vol. 1. Rekonstruktion ihres Inhaltes. (Epistemata. Würzburger Wis-
senschaftliche Schriften. Reihe Philosophie, Bd. 258.) Würzburg, 2004.; Chang-Uh, Lee: Oikeiosis: 
Stoische Ethik in naturphilosophischer Perspektive. (Alber-Reihe Thesen, Bd. 21.) Freiburg–München, 
2002. Ezen antik elmélettel összefüggésben peripatétikus gyökerekre következtetett Magnaldi, 
Giuseppina: L’ οίκεíωσις peripatetica in Ario Didimo e nel De finibus di Cicerone. Firenze, 1991. Ered-
ményeit már Carlos Lévy sem tartotta meggyőzőnek recenziójában: Revue des études latines, t. 69. 
(1991) 249–250. Magyar hozzájárulás a tárgyhoz: Szekeres Csilla: Az oikeiósis elmélete Rómában: Cice-
ro. In: uő. (szerk.): Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok változása a Kr. e. I. sz. és a 
Kr. u. I. sz. között. Debrecen, 2010. 93–140. – E témában még tágabb római összefüggés keretei 
között kitűnő eligazítást ad: Haltenhoff, Andreas – Heil, Andreas – Mutschler, Fritz-Heiner 
(Hrsgg.): O tempora, O mores!: Römische Werte und römische Literatur in den letzten Jahrzehnten der Repub-
lik. München–Leipzig, 2003.; lásd még uők. (Hrsgg.): Römische Werte als Gegenstand der Altertumswis-
senschaft. München–Leipzig, 2005. Magyar vonatkozásban említést érdemel továbbá: Havas László 
– Kiss Sebestyén (szerk.): Uralkodó és polgár antik tükörben. I–II. (ΑΓΑΘΑ, XXI.) Debrecen, 2007. – 
A filozófiai háttérhez érdemes lenne az eddiginél jobban figyelembe venni a Szent István-i Magyaror-
szág kapcsolatát Chartres-ral, s főleg magával Fulbert-rel, az apáttal és püspökkel. Vö. Jeauneau, 
Édouard: Note sur l’École de Chartres. Studi medievali, ser. 3., t. 5. (1964) 821–865.; Clerval, 
Alexandre: Les écoles de Chartres au Moyen Âge, du Ve au XVIe siècle. Slatkine Reprints, 1977.; Rouche, 
Michel (dir.): Fulbert de Chartres, précurseur de l’Europe médiévale? Paris, 2008. 

30  Vö. Maurice, Jules: La politique religieuse de Constantin le Grand . Comptes-rendus des séances de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. 63. (1919) no. 3. 282–290. Online: http://www. 
persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1919_num_63_3_74163. (utolsó letöl-
tés: 2013. május 5.) 

31  A tanulmányunkban érintett kérdések egész európai kontextusához mindmáig megismerésre 
érdemes ez a munka: Bóna István: A magyarok és Európa a 9–10. században. Budapest, 2000. Ami 
pedig a római joggal összefüggő hátteret illeti, máig jó eligazítást ad kitűnő átfogó bibliográfiával: 
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viszont teljes felelősségvállalásra van szükség, akárcsak a keresztény magyar állam 
sorsfordító időszakában, hiszen ma is egy ilyen kiemelkedő jelentőségű történelmi 
időszakot élünk. Mert ma nem egyszerűen csak a jog, a kultúra, a kommunikáció, a 
tudományok és a technológiafejlődés szinte beláthatatlan méretű kiteljesedésének 
lehetünk tanúi, hanem akár egy ezzel nagyon is szorosan összefüggő világméretű 
katasztrófának is áldozataivá válhatunk egy önmérsékletre képtelen profithajsza 
elszabadult poklában. Ebben a helyzetben nem szabad semlegesnek mutatkozni, 
hanem kötelesség egy egészséges holisztikus társadalmi-politikai-kulturális háló 
kialakítása és fenntartása mellett állást foglalni, hallgatva a lelkiismeret szavára, 
amelynek mindig figyelmeztetnie kell az emberiség javára és boldogulására, mert ez 
nem elavult alapelv, hanem örök természeti irányultság, létünk megtartásához szük-
séges életösztön. Hogy azt ne mondjam: isteni ajándék! Ennek felismerését jelenti 
az evilági poklot megjárt Viktor Emil Frankl híres munkája: …trotzdem Ja zum Leben 
sagen, magyar fordításban: …mégis mondj igent az életre! Aligha véletlen, hogy ezt épp a 
modern kor logotherapiájának és existentiaanalysisének nagy megalapozója mondta, aki 
e terminus technicusokat a görög és a latin elemek etimológiájának pontos ismeretében 
alkotta meg, de a Biblia szellemiségében is,32 messzemenően szem előtt tartva egész 
dicséretes kulturális örökségünket, s elutasítva azt, ami ezzel ellentétes. 

                                                      
Gaudemet, Jean: Le droit romain dans la pratique et chez les docteurs aux XIe et XIIe siècles. Cahiers de 
civilisation médiévale, t. 8. (1965) no. 31–32. 365–380. Lásd továbbá: Hamza Gábor: Szent István 
törvényei és Európa. In: uő. (szerk.): Szent István és Európa – Saint Etienne et l’Europe. Budapest, 
2001. 13–21. (a kötetben nekem is olvasható egy francia nyelvű tanulmányom); uő.: Gondolatok az 
állam és az egyház(ak) kapcsolatának alakulásáról. (Történeti áttekintés) Jogtudományi Közlöny, 67. évf. 
(2012) 3. sz. 131–134. (Megjelent még a Magyar Tudomány 2012-es évfolyamában is.) Mai napig 
eligazító bibliográfiával. Ezzel az írással kapcsolatban lásd Sáry Pál: Az állam és az egyház kapcsolata a 
keresztény Római Birodalomban. Észrevételek Hamza Gábor megállapításairól . Online: jesz.ajk.elte.hu/ 

sary50.pdf  (utolsó letöltés: 2013. május 30.) 

32  Vö. Frankl, Viktor E.: …mégis mondj igent az életre! Egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort. Buda-
pest, 2007. A német eredeti: uő.: …trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrations-
lager. München, 20123. Lásd vele kapcsolatban: Nurmela, Risto: Frankl, Viktor Emil. In: Bautz, 
Friedrich Wilhelm – Bautz, Traugott (Hrsgg.): Biographisch–Bibliographisches Kirchenlexikon, 
Bd. 25. Nordhausen, 2005. 441–447.; illetve Riemeyer, Jörg: Die Logotherapie Viktor Frankls und ihre 
Weiterentwicklungen. Bern, 2007.; továbbá Biller, Karlheinz – De Lourdes Stiegele, Maria: Wörterbuch 
der Logotherapie und Existenzanalyse von Viktor E. Frankl. Wien–Köln–Weimar, 2008. 
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LÁSZLÓ HAVAS 

The Emerging Roman-Christian Hungarian State and the Greco-Latin Political Philosophy 

 

According to latest research, by the time Hungarians arrived in the Carpathian-
Basin around 895 to occupy their new territory they had already had a nomadic 
state, which had been founded in the Etelköz region, and this principality associat-
ed with Álmos and Árpád had a strong central power capable of providing suffi-
cient military protection and pursuing an active international policy. However, an 
important characteristic of more developed states, namely the use of written rec-
ords, was lacking, despite the fact that Hungarian language had already had expres-
sions referring to the use of writing. This written culture, which enabled the exist-
ence of a more advanced administration, only developed after the foundation of the 
Roman-style Christian state as a result of the epoch-making achievement of Ste-
phen I, for which his father, Grand Prince Géza, laid down the foundations. The 
use of written records had a special characteristic at that time; it had a dual nature 
because the newly founded Christian state had two official languages: Byzantine 
Greek on the one hand and Latin on the other, but later the latter one became 
dominant. At the beginning, however, Greek also played an important role along 
with many other elements of Byzantine civilization, which refers to the fact that the 
Hungarian Roman-style Christian state was not only linked to Western-European 
traditions but also to the Eastern ones. But, after all, both meant the imitation of 
the Roman-style Christian state. Therefore it is understandable that the theory of 
Greek political science called oikeiósis reached the newly created Hungarian King-
dom in two separate ways. It assimilated two versions of the ideal of Constantine 
the Great’s Christian state; one was conveyed through Leo the Wise, the other 
through Charles the Great and Otto III. This resulted in the formulation of a pecu-
liar version of the concept of vicarius Dei appearing in a text attributed to Stephen I 
entitled Admonitio, which, as opposed to the Carolingian practice, was not an eccle-
siastical teaching, but a personal lesson from father to son, in this case to Prince 
Imre (Emeric), although it was not written in Greek following the Byzantine tradi-
tion, but in Latin. 
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A PÁPASÁG ÉS CSÁSZÁRSÁG KÜZDELMÉNEK POLITIKAI NYELVE 

 

 

A pápaság és a császárság közötti hosszú konfliktus során a katonai és politikai 
eszközök mellett mindkét fél teológiai és jogi érvekkel is igyekezett igazolni egyete-
mes főhatalmi igényét, így szükségszerűen egyre nagyobb jelentősége lett a tartalom, 
a mondanivaló nyelvi kifejező eszközeinek, a stílusnak, a szóhasználatnak. Az érvek 
pro és kontra kifejtésében az írott dokumentumok (levelek, krónikák, vitairatok, 
dicsérő énekek, politikai értekezések stb.) mellett természetesen nagy szerep jutott a 
politikai szándékok és tartalmak szimbolikus, íratlan formában történő kifejezésé-
nek is.1 

A császárság és a birodalom eszménye a római korból öröklődött át a középkor-
ra. A dominatus kora uralkodóinak parentes generi humani (az emberiség atyja) titulusa 
egyetemes, az orbis terrarum feletti hatalmi szemléletet juttatott kifejezésre, és min-
den, ami személyükhöz kapcsolódott, „szent” (sanctus) lett.2 Az imperium orbis 
terrarum két részre oszlott: a közigazgatásilag Rómához tartozó területekre, valamint 
az ún. „külső népekre” (externae gentes), akiket olyan alattvalóknak tekintettek, akik-
nek földjét nem volt érdemes a birodalom közvetlen igazgatása és jogrendje alá 
vonni, megelégedtek azzal, ha lojálisnak bizonyultak és adót fizettek.3 A birodalom-
nak és császári hatalomnak ilyen tartalmú értelmezéséhez hozzákapcsolódott az is, 
hogy az imperiumot Constantinus korától egyre inkább a kereszténységgel azonosí-
tották. Az Imperium Christianum császára Isten földi helytartója, hatalma az Úrtól 
származik, ő maga pedig propagator et defensor fidei (a hit terjesztője és védelmezője). 
Ez az idea tehát vallási, missziós feladatot tulajdonított a császárságnak, melynek 
küldetése, hogy mindenhol győzelemre vigye a kereszténységet.4 „Azért készítette 
elő az isteni gondviselés a Római Birodalmat, hogy elmondhatatlan kegyének hatása 
az egész világon szétáradjon” (per totum mundum diffunderetur) – mondta egykor a 
legendai hagyomány szerint Nagy Szent Leó pápa (440–461). A birodalom ilyen 
tartalmú felfogása szerint a földi birodalom kapcsolata Krisztushoz hasonló lett az 

                                                      
1  Pósán László: Németország a középkorban. Debrecen, 2003. 117–118. 

2  Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit: Római történelem. Budapest, 2007. 591. 

3  Grüll Tibor: Az utolsó birodalom. Budapest, 2007. 21–31.; Schiffer, Rudolf: Konzepte des Kaisertums. 
In: Schneidmüller, Bernd – Weinfurter, Stefan (Hrsgg.): Heilig – Römisch – Deutsch. Das Reich 
im mittelalterlichen Europa. Dresden, 2006. 45. 

4  Canning, Joseph: A középkori politikai gondolkodás története, 300–1450. Budapest, 2002. 19. 
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egyház és Jézus kapcsolatához.5 A császárság antikvitásból örökölt hegemonikus 
eszményét erősítette az a tény, hogy a Karoling-korban újjáéledt, visszaállt annak 
egyfajta változata. Nagy Károly számos királyságon, fejedelemségen és népen ural-
kodva az ókor óta először megteremtette a Nyugat politikai egységét.6 Nagy Károly 
hivatalos titulusa „Károly, az Istentől megkoronázott felséges augustus, a rómaiak 
birodalmát kormányzó nagy béketeremtő császár, aki egyben Isten irgalmából a 
frankok és a langobárdok királya” volt (Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus 
magnus pacificus imperator Romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam Dei rex 
Francorum et Langobardorum).7 Császári pecsétjének felirata, a renovatio Romani imperii 
egyértelműen az imperium antikvitásból származó tartalmára, a császári főhatalomra 
utalt. Utóda, Jámbor Lajos, a római tradícióknak megfelelően, ugyancsak az impera-
tor augustus címet használta.8 

A Karoling Birodalom széthullását követően, a 9. század második felében, az ún. 
konstantinusi adománylevélre (Constitutum Constantini) hivatkozva – amely az 5. 
század végén készült legenda sancti Silvestri alapján valamikor 750 és 850 között kelet-
kezett hamisítvány volt – átmenetileg (közel egy évtizedre) a pápaság lépett elő 
egyetemes főhatalmi igényekkel. VIII. János pápa (872–882) határozottan a pápai 
tisztségnek igényelte a Christianitas vezetését, és a római egyházat „minden nép felet-
ti főség birtokosának” (omnium gentium retinet principatum) tekintette. Ennek alapján a 
pápa jogosult császári méltóságot adományozni, és az általa császárrá koronázott 
uralkodó fő feladata a római egyház védelme (defensor ecclesiae Romanae). A császárt 
csak ebben az esetben illeti meg az egyetemes világi hatalom, de végső soron mind-
végig a pápaság fősége alatt áll.9 

Nyugaton a Karolingok után a császárság eszményét és politikai realitását ismét 
feltámasztó I. Ottó – elődeihez hasonlóan – szintén az imperator augustus címet hasz-
nálta. Widukind, corvey-i apát krónikája szerint I. Ottó német király már a 962. évi 
császárrá koronázása előtt a római uralkodókat idéző címmel rendelkezett. A ma-
gyarok felett aratott 955. évi győzelmét követően ugyanis a pater patriae imperatorque 
(a haza atyja és parancsolója) címmel, a római császárok egyik hivatalos titulusával 
ruházták fel. Ez azt jelentette, hogy Ottó már ekkor jogcímet formált, igényt tá-
masztott a császárok örökségére. Császárrá válása után Widukind amor mundi et 
totius orbis caputnak (a világ által szeretett és a földkerekség egészének feje) nevezte 

                                                      
5  Tellenbach, Gerd: Römischer und christlicher Reichsgedanke in der Liturgie des frühen Mittelalters.  Sit-

zungberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. 
Jg. 1934–35. Abh. 1. Heidelberg, 1934. 9–10. 

6  Erdmann, Carl: Forschungen zur politischen Ideewelt des Frühmittelalters. Berlin, 1951. 49–51. 

7  Boretius, Alfredus (ed.): Monumenta Germaniae Historica. Capitularia regum Francorum. tom. 1. cap. 45. 
Hannover, 1883. 126. 

8  Canning: A középkori politikai gondolkodás, 109. 

9  Löwe, Heinz: Von den Grenzen des Kaisergedankens in der Karolingerzeit. Deutsches Archiv, Jg. 14. 
(1954) 348–351. 
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I. Ottót.10 A szász császárok korában egyértelműen Róma-központúvá vált a nyuga-
ti császáreszme, és II. Ottó uralkodásától az imperator augustus címet Romanorum 
imperator augustus formában használták. Különösen III. Ottó alatt vált egyértelművé 
és meghatározóvá a keresztény nyugati császárság Róma-központú elmélete. Esze-
rint a császárok „Rómát, a világ fejét” (Roma caput mundi) kormányozva gyakorolták 
az egyetemes főhatalmat, mint a keresztény királyok „nagy családjának” fejei, s 
egyúttal teljes ellenőrzésük alá vonták „minden egyházak anyját” (mater omnium 
ecclesiarum), a római egyházat.11 III. Ottó a szó valódi értelmében imperator Romanus 
volt: Rómában élt, onnan kormányozta birodalmát, és ezzel együtt az egyházat.12 Az 
V. Gergely pápa (996–999) – III. Ottó unokatestvére – korában keletkezett Versus 
de Gregorio papa et Ottone Augusta című vers először fogalmazta meg világosan és 
határozottan, hogy a pápa és az egyház a császári hatalom alatt áll: „sub caesaris 
potentia / purgat papa secula” (a császár uralma alatt a világot megtisztítja a pápa), a 
refrén pedig arról szólt, hogy „surgat Roma imperio sub Ottone tertio” (növekedjék 
Róma hatalma III. Ottó alatt).13 

V. Gergely korai halála után III. Ottó saját tanítóját és tanácsadóját, Aurillaci 
Gerbertet ültette a pápai trónra II. Szilveszter néven. Egy 1001-ből származó csá-
szári oklevélben egyértelműen az olvasható, hogy Szilveszter pápát a császár „jelölte 
ki és szentelte fel” legfőbb egyházi tisztségébe (ordinavimus et creavimus).14 II. Konrád 
volt az első német uralkodó, aki trónra lépésétől „a rómaiak királyának” (rex 
Romanorum) nevezte magát, ezzel jelezve igényét a császárságra. Fia, III. Henrik, 
trónra lépésekor ugyanezt az eljárást követte, így a „római király” vagy a „rómaiak 
királya” cím az egyetemes császári főhatalomra támasztott politikai akarat, igény 
kifejezésévé vált.15 Az 1040-es években Wipo, udvari káplán Gesta Chuonradi 
imperatoris című művében már nem Rómát, hanem magát az első Száli uralkodót, II. 
Konrádot nevezte caput mundinak.16 Ezzel világosan kifejezésre juttatta, hogy a csá-
szári hatalom egyetemessége, „rómaisága” nem csak a földrajzi értelemben vett 
Rómából kormányozva érvényesült. II. Konrád pecsétjén a következő felirat szere-
pelt: „Roma caput mundi tenet orbis frena rotundi” (Róma a világ feje tartja a föld-

                                                      
10  Widukind von Corvey: Rerum gestarum saxonicarum libri tres. In: Hirsch, Paul – Lohmann, Hans-

Eberhard (Hrsgg.): Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum 
scholarum. tom. 60. Hannover, 1935. 128. 

11  Canning: A középkori politikai gondolkodás, 116. 

12  Ferdinandy Mihály: III. Ottó, a szent császár. Budapest, 2000. 255. 

13  Idézve: uo., 261–262. 

14  Sickel, Theodor von (Hrsg.): Monumenta Germaniae Historica. Diplomatum regum et imperatorum Germa-
niae. tom. 2/2. Ottonis III. Diplomata. Hannover, 1893. Nr. 389., 820. 

15  Canning: A középkori politikai gondolkodás, 117. 

16  Wipo: Gesta Chuonradi imperatoris. In: Bresslau, Harry (Hrsg.): Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. tom. 61. Hannover–Leipzig, 1915. 83. 
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kerekség gyeplőit).17 Uralkodása alatt tehát a császári kancellária szóhasználatában 
és írásos gyakorlatában Róma a császár szinonimájává vált. 

Abból következően, hogy már a keresztény antikvitás korától vallási, missziós 
funkciót tulajdonítottak a császárságnak, a Német-római Birodalom uralkodói, mint 
Isten földi helytartói, a hit terjesztői és védelmezői (propagator et defensor fidei), a kez-
detektől feladatuknak tekintették az egyetemes keresztény szolgálatot (ministerium). 
A hittérítés előmozdítására I. Ottó, még nem császárként, hanem csak német király-
ként, trónra lépése után azonnal, 937-ben Magdeburgban kolostort alapított, egy 
évtizeddel később (948) pedig új püspökségeket létesített: északon a schleswigit, a 
ripenit és århusit, keleten pedig a brandenburgit és a havelbergit. 950-ben legyőzte 
és behódolásra kényszerítette I. Boleszláv cseh fejedelmet, s ennek következtében a 
német missziós tevékenység délkelet felé is kiszélesedett. A magyarok felett aratott 
955. évi győzelmet követően a merseburgi püspökség megalapítása ehhez a missziós 
feladathoz kapcsolódott. I. Ottó tehát már császárrá válása (962) előtt „császárként” 
viselkedett, azaz a hit terjesztője és védelmezője szerepében lépett fel, 962 után 
pedig immár Isten földi helytartójaként teljesítette ezt a szent kötelességet. Ezért 
nem volt elegendő, hogy Mieszko lengyel fejedelem 963-ban elismerte a császár 
fennhatóságát és évi adó fizetésére kötelezte magát, hanem három évvel később 
katonai kíséretével együtt meg is kellett keresztelkednie. Ugyanez történt Kékfogú 
Harald dán király esetében (964), 972-től pedig megkezdődött a magyarok megtérí-
tése is.18 A 962-ben létrejött nyugati keresztény császárságnak, éppen a hit terjeszté-
sének Istentől származó kötelességéből fakadóan, nem voltak szilárd határai. Épp-
úgy növekedett, ahogyan a kereszténység egyre több területen gyökeret eresztett. 
Amilyen buzgósággal szorgoskodtak a császárok a kereszténység terjesztésén, úgy 
lett egyre nagyobb maga a keresztény birodalom, azaz a császárság is.19 III. Ottó 
1000-ben, a millennium évében császári titulusai közé felvette a servus Iesu Christi 
kifejezést, ahogyan a Szent Jeromos által fordított Bibliában az apostolok nevezték 
magukat,20 majd 1001-től „az apostolok szolgája és az üdvözítő Isten akaratából a 
rómaiak császára” (servus apostolorum et secunduni voluntatem Dei salvatoris Romanorum 
imperator augustus) titulust használta.21 A servus Iesu Christi és a servus apostolorum címek 
felvétele egyértelműen kifejezésre juttatta a császári méltóságnak Istentől származó 
kötelességét, a kereszténység terjesztését. A keresztény császárság tulajdonképpen 
Isten háza (domus Dei) a földön, melynek uralkodója az égi király földi helytartójaként 

                                                      
17  Ullmann, Walter: The Growth of Papal Government in the Middle Ages. London, 1970. 250.; Folz, Ro-

bert: The Concept of Empire in Western Europe from the Fifth to the Fourteenth Century. London, 1969. 68. 

18  Pósán: Németország a középkorban, 37.; uő.: Skandinávia a középkorban. Debrecen, 2012. 19. 

19  Hagende, Othmar: Weltherrschaft im Mittelalter. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichts-
forschung, Jg. 93. (1985) 257–278.; Weinfurter, Stefan: Vorstellungen und Wirklichkeit vom Reich des 
Mittelalters. In: Heilig – Römisch – Deutsch, 464–465. 

20  Ferdinandy: III. Ottó, 303. 

21  Ottonis III. Diplomata, Nr. 389., 820. 
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felel az Úr színe előtt azért, hogy megtett-e mindent a kereszténység terjesztése és 
megszilárdítása érdekében. Ebben a „házban” kaptak helyet a császárnak alárendelt 
keresztény királyok is. A császárnak, mint e „ház” és a keresztény fejedelmek, kirá-
lyok „nagy családja” fejének állt egyedül jogában királyi címet és koronát adomá-
nyozni. Eszerint a királyok hatalma Istentől származik ugyan, de csak az ő földi 
helytartójának, a császárnak a közvetítésével, ami alá- s fölérendeltséget, hierarchi-
kus viszonyt jelentett.22 Ennek a politikai eszménynek a jegyében küldött III. Ottó 
koronát István (Vajk) magyar nagyfejedelemnek, amiről Thietmar merseburgi püs-
pök számolt be: „Imperatoris autem predicti (Ottonis tertii) gratia et hortatu gener 
Heinrici, ducis Bawariorum, Waic in regno suimet episcopales cathedras faciens, 
coronam et benediccionem accepit” (A mondott III. Ottó császár kegyéből és biz-
tatására/ösztönzésére Henriknek, Bajorország hercegének sógora, Vajk [azaz Ist-
ván], aki országában püspöki székeket alapít, koronát és áldást nyert).23 De ezt a 
politikai eszményt követte akkor is, amikor elismerte Vitéz Boleszlávot Lengyelor-
szág királyának és a birodalom „testvérének és szövetségesének” (frater et cooperator 
imperii).24 1085-ben Vratislav cseh herceg is személyre szóló királyi címet kapott IV. 
Henrik császártól,25 majd a Staufok idején I. (Barbarossa) Frigyes már örökíthető 
királyi méltósággal ruházta fel II. Vladislav fejedelmet.26 Barbarossa minden elődjé-
nél jobban gyakorolta a királyi cím adományozására vonatkozó császári előjogot, és 

                                                      
22  Weinfurter, Stefan: Ordnungskonfigurationen im Konflikt: Das Beispiel Kaiser Heinrichs III. In: Kluger, 

Helmuth – Seibert, Hubertus – Borum, Werner (Hrsgg.): Gelebte Ordnung – Gedachte Ordnung: 
Ausgewählte Beiträge zu König, Kirche und Reich. Aus Anlaß des 60. Geburtstages. Ostfildern, 
2005. 265–287.; Weinfurter, Stefan: Investitur und Gnade: Überlegungen zur gratialen Herrschaftsordnung 
im Mittelalter. In: Steinicke, Marion – Weinfurter, Stefan (Hrsgg.): Investitur und Krönungsrituale: 
Herrschaftseinsetzungen in kulturellen Vergleich. Köln–Wien–Weimar, 2005. 105–123.; Weinfur-
ter, Stefan: Herrscher ohne Eigenschaften?: Das Beispiel Kaiser Heinrichs II. (1002–1024). In: Nietham-
mer, Lutz (Hrsg.): Philosopische Fakultät. Historisches Institut. Droysen Vorlesungen. (Jenaer 
Universitätsreden, Bd. 18.) Jena, 2005. 155–175. 

23  Kurze, Friedrich (Hrsg.): Thietmari Merseburgensis Episcopi Chronicon. Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptores rerum Germanicorum in usum scholarum. Hannover, 1889. 97. 

24  Nelson, Janet L.: Kingship and Empire. In: Burns, James H. (ed.): The Cambridge History of 
Medieval Political Thought c. 350–c. 1450. Cambridge, 1988. 245.; Fried, Johannes: Otto III und 
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ungarische Königtum. Eine Bildanalyse und ihre historischen Folge. (Frankfurter Historische 
Abhandlungen, 30.) Wiesbaden, 1989. 117–119. 

25  Bretholz, Bertold (Hrsg.): Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. (MGH Scriptores rerum Ger-
manicorum, NS. 2.) Berlin, 1923., cap. II. 37., 135. 

26  Uhlhorn, Friedrich – Schlesinger, Walter: Die deutschen Territorien. (Gebhardt Handbuch der deutschen 
Geschichte, Bd. 13.) München, 1977. 258.; Lehmann, Johannes: Die Staufer: Glanz und Elend eines 
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antik példákat követve a keresztény királyokat római (birodalmi) tartományi helytar-
tóknak (reges provinciarum, regulus) tekintette, akik felett a birodalom ura, ugyancsak 
ókori mintára, imperialis auctoritast gyakorolt.27 

A császári méltóság egyetemes jellegét fejezte ki a legrangosabb birodalmi jel-
vény, a Krisztus kereszthalálához kapcsolódó egyik legjelentősebb keresztény relik-
via, a Szent Lándzsa, mely különleges jelentőségét a lándzsa hegyébe erősített ara-
nyozott szögnek köszönhette, amit a közhit Jézus keresztfájáról származónak tar-
tott.28 De a lándzsa az antik birodalommal való folytonosságot is kifejezte, mert a 
lándzsa az ókori Rómában a hatalom szimbóluma volt.29 A Szent Lándzsa a birodalmi 
kereszttel együtt a legfontosabb uralkodói erényeket jelképezte: a könyörületességet, 
irgalmasságot (misericordia) és a kegyességet, kegyelmet (gratia). Ez utóbbi, az uralko-
dói „kegyelem” mikéntje jellemezte ugyanis a birodalom és a császár odaadásának 
mértékét Istenhez.30 „A kegyelem jelzi, hogyan uralkodik az ember” – írta a 11. 
század első felében Wipo, udvari káplán.31 II. Henrik 1014-es császárrá koronázása 
alkalmával a „Henrik, Krisztus szolgáinak szolgája és Isten, üdvözítőnk és szabadí-
tónk akaratából a rómaiak augustus császára” (Henricus servus servorum Christi et 
Romanorum imperator augustus secundum voluntatem Dei et salvatoris nostrique liberatoris) 
címet használta.32 A servus servorum Christi formula a legfontosabb pápai titulus kisa-
játítását és a császári méltóság apostoli hivatalként történő felfogását jelentette.33 A 
servus servorum Dei/Christi (Isten/Krisztus szolgáinak szolgája) Nagy Szent Gergely 
(590–604) óta a pápák címe volt, így ennek átvételével a császár megkérdőjelezte a 
pápa eddigi egyházon belüli helyzetét, a plenitudo potestatisszal való rendelkezés jogát.34 
A plenitudo potestatis birtokában volt ugyanis a pápa iudex ordinarius omnium, vagyis 
minden kánonjogi, egyházon belüli ügy bírája.35 
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A pápák egyházon belüli vezető szerepének, tekintélyi elsőbbségének elvitatása a 
servus servorum titulus császári átvételével minden bizonnyal jelentős ösztönzést adott 
az ezzel szembeni pápai reformkezdeményezéseknek. II. Kelemen pápa (1046–1047) 
használta először 1047-ben a papatus (pápaság) kifejezést, hogy a római püspökség-
nek a többi püspökség feletti rangját nyomatékosítsa.36 A birodalom belső meg-
gyengülése IV. Henrik (1056–1106) kiskorúsága és a régenskormányzat idején ked-
vező helyzetet teremtett az egyház szabadságát (libertas ecclesiae) hirdető reformtö-
rekvések számára. IX. István (1057–1058) volt az első pápa, aki a császárság bele-
egyezése és a császári hatalom befolyása nélkül került a Szentszék trónjára, aki csak 
megválasztásának tényéről tájékoztatta a császári udvart. II. Miklós pápa (1059–
1061) az I. lateráni zsinaton (1059) újra szabályozta a pápaválasztás rendjét. A zsinat 
határozata értelmében a pápát kizárólag a bíborosi kollégium választhatja meg, a 
császárt pedig már nem vicarius Christi minőségében, hanem római patríciusként csak 
a megerősítés joga illeti meg. A pápaválasztásnak Róma városában kell lennie, s 
ebből a folyamatból kiszorult a császár, kiszorultak a római nemesi családok és álta-
lában minden világi elem. Mivel a bíborosokat a pápa nevezte ki, az 1059. évi szabá-
lyozásnak köszönhetően közvetve az utód megválasztását és az egyházpolitika fő 
irányát is befolyásolni tudta. 1058-ban Humbert bíboros Libri tres adversus simoniacos 
(Három könyv a szimóniákusokkal szemben) című művében új értelmezést adott a 
simonia fogalmának: szimónia elkövetése esetén az árnak nem kell feltétlenül pénz 
formáját öltenie, hanem az lehet érdem nélküli pártfogás, kegynyújtás is az egyházi 
javadalom adományozójától. A simonia alatt alapvetően azt értette, ha egy klerikust 
világi személy nevez ki valamilyen egyházi tisztségbe, azaz megkérdőjelezte a csá-
szár egyház feletti hatalmát és invesztitúra jogát. A császári cím és koronázás nem 
emeli a császárt az egyház fölé, hanem – ahogyan egykor a 9. században VIII. János 
pápa is állította – az egyetemes egyház és a kereszténység védelmére kötelezi. Hum-
bert bíboros és az álláspontját elfogadó I. lateráni zsinat így megismételte s megerő-
sítette VIII. János álláspontját, amikor megfogalmazta az egyháznak a világi hatalom 
fölé helyezésének gondolatát. A sacerdotium főhatalmát képviselő irányzat a királyok 
szentségét is elvetette, és az uralkodókat, így a császárt is egyszerű embereknek, 
laikusoknak minősítette, akiknek a saját és alattvalóik lelke üdve érdekében el kell 
fogadniuk az egyház iránymutatását, vezető szerepét. Már II. Sándor pápa (1061–
1073) idején megszületett az avranches-i Dictatusnak nevezett gyűjtemény, amely a 
pápa által vezetett római egyház világi hatalmát hangsúlyozta, amikor úgy fogalma-
zott, hogy minden világi hatalom a pápa alávetettje, és egyedül a pápát illetik meg az 
uralmi jelvények (insigne quod vocatur regnum). A 11. század közepétől, a pápai reform-
elképzelések egyre határozottabb megfogalmazásától egyenes út vezetett a VII. 
Gergely pápa (1073–1085) idején, 1075-ben kiadott, s igen radikális hangvételű 
Dictatus Papae-ig. Ennek megfogalmazása szerint egyedül a pápa használhat császári 
jelvényeket, ő az egyetlen ember, akinek a lábát az összes fejedelmek megcsókolják, 
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és a pápa császárokat és királyokat tehet le trónusukról. Az egyetemes pápai főhata-
lomra vonatkozó jogigények megfogalmazásával az egyházreform hívei kétségbe 
vonták, hogy a császár lenne a keresztény világ vezetésére hivatott hatalom.37 Abból 
kiindulva, hogy Isten előtt az egyház, végső soron annak feje, a pápa felel a hívők 
lelkéért, a sacerdotium az imperium előtt álló hatalom, azaz „a valódi császár [ti. egye-
temes főhatalom] a pápa”.38 A 12. században jelent meg az egyházon belüli pápai 
hatalom teljességének (plenitudo potestatis) fogalmához kapcsolódva a potestas absoluta 
kifejezés, ami az egyházi hatalom mellett a világi főhatalmat is magába foglalta, és a 
pápai szuverenitás egyik nyelvi, kifejezési formulája lett.39 1245-ben IV. Ince pápa 
(1243–1254) úgy fogalmazott, hogy a Római Birodalom a Szentszéké.40 

VII. Gergely korától a pápai kancellária szóhasználata igyekezett kisebbíteni, 
relativizálni a birodalmat és a császári méltóságot. Következetesen a regnum 
Teutonicum kifejezést használta az imperium Romanum, illetve a rex Teutonicorumot az 
imperator augustus helyett, hogy a császárságot és a császárt ezzel a többi keresztény 
királyság szintjére helyezze.41 A „német király” vagy a „német királyság” megneve-
zés csökkentette a császári tekintélyt, hiszen az ő birodalma „római” volt és a többi 
királyság felett állt. A pápaság szóhasználata a német uralkodók eddigi legitimitását 
alapjaiban kérdőjelezte meg. A gregoriánus pápaság „lefokozta” a birodalmat és 
„királyságnak” minősítette, olyannak, amilyen a korban Franciaország vagy Anglia is 
volt, így a császár egyenrangú a francia vagy angol királyokkal.42 Az egymással azo-
nos rangú keresztény királyok felett csak a pápaság áll egyetemes főhatalomként, 
ahogyan ezt Sutri Bonizo bizonyította 1085-ben írott Liber ad amicum (Könyv egy 
barátnak), vagy Lautenbachi Manegold Liber ad Gebehardum (Könyv Gebhardnak) 
című művében (1085). A 12. század elején Honorius Augustodunensis Summa gloria 
(A legnagyobb dicsőség) című írásában a kereszténységet olyan jogi korporációként 
(universitas) írta le, amelyben a klérus magasabb rangú a világiaknál. A pápa az oldás 
és kötés hatalma révén ítéletet mondhat az uralkodók alkalmasságáról (idoneitas), 
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melynek kritériumait az egyház határozta meg.43 A koronára méltó, jó keresztény 
és hitéhez hű király gregoriánus eszménye az egyház védelmezőjeként, valamint az 
egyház engedelmes szolgájaként képzelte el az uralkodókat, akik a pápa akaratának 
megfelelően forgatják kardjukat. Az ettől eltérő magatartás azonnal megkérdője-
lezheti a trónra való alkalmasságot. Politikai téren e felfogás az öröklés helyett a 
választás elvét hangsúlyozta, másrészt a hűbéreseknek – akik egyben Krisztus és 
az egyház szolgálói is – azt a kötelességét, hogy ellenőrizzék királyukat, eleget 
tesz-e keresztényi kötelességeinek. A gregoriánus reform e gondolatmenete az 
államélet terén olyan kaput nyitott ki, ahonnan az út a későbbiekben a rend kor-
porációk és szerveződések felé vezetett.44 Lautenbachi Manegold fejtegetései sze-
rint például a keresztény fejedelemhez méltatlanul kormányzó uralkodó méltán 
veszíti el méltóságát, mert megszegte azt a szerződést (pactum), melynek alapján 
választották.45 

Az idoneitas fogalmát előtérbe helyező gregoriánus érvelésekkel szemben a Száli 
császárok idején kezdett megjelenni a római jogra alapozott uralkodói tekintély, és 
az örökletes, dinasztikus imperium gondolata melletti érvelés. Petrus Crassus ra-
vennai jogász már IV. Henrik idején felvetette az örökletes császárság gondolatát. 
Defensio Heinrici IV. regis (IV. Henrik király védelmében) című művében (1084) a 
római császár különleges szerepét hangsúlyozta, s azt fejtegette, hogy a rómaiak, 
amint uralmuk alá hajtottak egy területet s népet, azt „római törvények alapján 
kormányozták” (Romanis legibus regere). Saját korára vonatkoztatva ezt úgy értette, 
hogy mindenhol, ahol keresztények élnek, a császár kormányzását kell elfogadni 
és követni.46 Albai Benzo Liber ad Heinricum IV. (Könyv IV. Henriknek) című 
munkájában (1085 k.) a császárt nevezte meg a világ urának, „a Teremtő helytar-
tójának” (vicarius conditoris) és a pápák választójának. Osnabrücki Wido De contro-
versia inter Hildebrandum et Heinricum (A Hildebrand és Henrik közötti vitáról) című 
írásában (1085 k.) – az Ottók korát idézve – egyértelműen úgy fogalmazott, hogy 
az imperium és a sacerdotium között a császárság áll az első helyen, a császár a maga-
sabb rangú méltóság.47 Gembloux-i Sigebert 1111-ben írt Orthodoxa defensio 
imperialis (A birodalom ortodox védelme) című értekezésében úgy tárgyalta a 
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regnumot/imperiumot és a sacerdotiumot, mint amelyek Krisztus példája nyomán 
egyetlen hivatal részei, ezért együtt kell működniük. Ennek az egységnek a császár 
a feje, aki így az egyház felett is áll (caput ecclesiae).48 

A 12. század közepétől, a Stauf-dinasztia korától még inkább kiéleződött a pápa-
ság és császárság viszonya. A Stauf uralkodók a korábbi császárokhoz képest már 
egy új birodalmi eszmét testesítettek meg, amikor sok vonatkozásban felújították az 
antik császáreszményt, amihez a római jog kínált hatékony igazolást.49 Barbarossa 
Frigyes császár a bolognai egyetem jogtudósait a Codex Iustinianus tanulmányozásával 
(1158) és a régi római császári jogoknak saját kora viszonyaira történő alkalmazha-
tóságának kidolgozásával bízta meg.50 A kancellárjának, Rainald von Dasselnek a 
környezetében tevékenykedő legisták és klerikusok továbbfejlesztették a Száliak 
korában felvetett örökletes császári trónra vonatkozó jogi érveket.51 Gottfried von 
Viterbo császári notarius történeti munkájában egészen odáig ment, hogy csak egyet-
len császári nemzetségről beszélt, amelyben a római kortól egészen saját koráig 
generációkon át öröklődött a császári méltóság, így a kor császárai egyenes ági le-
származottai az ezer évvel korábbi római augustusoknak.52 Ez jelentette a szellemi 
hátterét VI. Henrik császár örökletes monarchiára vonatkozó tervének 1196-ban.53 
I. Frigyes 1165-ben a római jogot hivatalosan császári jognak is nyilvánította.54 
1157-től jelent meg a császári oklevelekben a sacrum imperium (szent birodalom) 
kifejezés, amely mintegy ellentételezni akarta a gregoriánus pápaság azon törekvését, 
hogy szekularizálja az uralkodók hatalmát, személyüket pedig a többi laikuséhoz 
tegye hasonlatossá.55 Az oklevelekben a Római Birodalom és a szent birodalom 
megnevezéseket azonos értelemben, egymás szinonimájaként használták. Az 
imperium isteni rendeltetésének, küldetésének tartalmát a Stauf császárok ezzel a kife-
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jezéssel nyomatékosították. Ahogyan az egyház „szent” és „római”, úgy a birodalom 
is az, s felette közvetlenül Isten áll.56 A Szentszék azonban határozottan ellenezte, 
hogy a Romana ecclesia és a Romanum imperium bármiféle azonosságát vagy hasonlósá-
gát feltételezzék, és a 12. század közepétől a pápai oklevelekből szinte teljesen el-
tűnt az imperium kifejezés. Az I. Frigyessel kötött békét követően, III. Sándor pápa 
1177 júliusától haláláig fennmaradt 19 oklevelében, csak egyetlen egyszer fordul elő 
ez a szó. A Szentszék a Staufok uralma alatt álló területeket nem akarta birodalom-
ként és császárságként értelmezni s elfogadni, hanem általában regnum Teutonicumot 
emlegetett.57 Ugyanez a szemlélet tükröződik Aquinói Szent Tamás De regimine 
principum (A fejedelmek kormányzásáról) című művében is, amelyben mindig 
princepsekről beszélt, és soha le nem írta az imperator vagy imperium szavakat, mintha 
nem is létezett volna a birodalom. De regno című írásában azt fejtegette, hogy a pá-
pának, Krisztus helytartójának alá kell vetnie magát minden keresztény uralkodónak.58 

Az Ottók és Száliak korától eltérően, amikor a császárok általában a caput mundi, 
a „világ feje” titulust használták, a Stauf korban az uralkodói megnevezés egyértelmű-
en az egyetemes főhatalom letéteményesére vonatkozott. Egy 1163-ban keletkezett, 
a császárt dicsérő himnusz mundi dominenek, azaz a „világ urának” nevezte I. (Barba-
rossa) Frigyest: „salve, mundi domine / cesar noster ave / cuius bonis omnibus / 
ingum est suave […] / princeps terre principum / cesar Friderice”.59 I. Frigyes ko-
rától a császári kancellária többek között azzal is érvelt, hogy az imperium régebbi, 
mint maga az egyház (és a pápaság), és Jézus Krisztus is ebben a Római Birodalom-
ban született meg. A Római Birodalom, az egyetemes főhatalom és annak isteni 
rendeltetése, küldetése azonban a rómaiaktól átöröklődött a frankokra, onnan pedig 
a németekre.60 Egy 13. század elején élt császárpárti szerző, Alexander von Roes 
szerint Isten három részre osztotta szét a világban a különböző feladatokat: a 
sacerdotium, azaz az egyház ügyeit Itáliára, a studium, a tudás dolgát Franciaországra, 
az imperiumot pedig a világ feletti egyetemes hatalommal (dominium mundi) Németor-
szágra bízta, így csak a német uralkodók tölthetik be a császári méltóságot.61 A né-
met királyok titulusai között ezért gyakran szerepelt a futurus imperator vagy futurus 
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caesar kifejezés, és a német fejedelmek által megválasztott uralkodót nem német, 
hanem – a Római Birodalom uraként – római királynak nevezték, aki a mindenkori 
császár is (Romanorum rex semper augustus). A Staufok okleveles gyakorlatában és szó-
használatában szorosan összekapcsolódott a Romanorum rex és az augustus cím, ami 
egyúttal azt is jelentette, hogy a német egyházi és világi fejedelmek által választott 
uralkodó a pápai koronázástól függetlenül is a római császárok utóda lett, azaz a 
fejedelmek választása egyidejűleg császárválasztás is volt.62 A római királynak mint 
augustusnak nincs szüksége császárkoronázásra, hogy az egyetemes főhatalom birto-
kosa lehessen. Már az első Stauf uralkodó, III. Konrád (1138–1152) pápai koroná-
zás nélkül használta a császári címet.63 A sacrum imperium kifejezés a császári méltó-
ságnak ezt a jelentését erősítette, hiszen az is független volt a pápaságtól, s közvet-
lenül Isten akaratából létezett.64 Ez a Stauf-kori felfogás, nevezetesen, hogy a pápa-
ságnak a császári méltóság elnyerésében semmiféle szerepe sincsen, a 14. század 
első felére, Bajor Lajos császár uralkodása idején a birodalmi fejedelmek körében is 
általánossá vált. 1338. július 16-án ugyanis deklarálták, hogy az általuk választott 
uralkodónak nem kell pápai koronázás, megerősítés ahhoz, hogy az imperium legitim 
ura lehessen. Ennek megfelelően 1338 augusztusában a császár Licet iuris kezdetű 
törvénye úgy fogalmazott, hogy imperialis dignitas et potestas (császári méltóság és hata-
lom) egyedül Istentől származik, s kizárólag a választófejedelmek többségének vá-
lasztása révén lesz valaki király és császár („statim et sola electione est versus rex et 
imperator Romanorum”). Ahogyan a római katolikus egyházban a megválasztott 
pápa azonnal Szent Péter utóda lett, úgy a megválasztott német uralkodó is azonnal 
augustusként a birodalom urává válik.65 Mindez, Alexander von Roes 13. századi 
megfogalmazása szerint, magától értetődően következett abból a párhuzamból: 
„ahogyan a római egyház Isten egyháza, úgy a Római Birodalom hasonlóképpen 
Isten birodalma” (quod sicut ecclesia Romana est ecclesia Dei, sic utique regnum Romanum est 
similiter regnum Dei).66 A sacrum imperium, illetve a sacrum Romanum imperium többet 
jelentett a császár személyénél és egyetemes hatalmánál: magába foglalta a választó-
fejedelmeket, akik nem akárhogyan, hanem isteni indíttatásra választják meg a biro-
dalom urát (denuntiatores divine providentie), így a császár Isten akaratából tölti be mél-
tóságát.67 

A 12. századi birodalmi kancellária és a császárpárti szerzők műveiben az 
augustus szó „magasztos, fenséges, szent” tartalommal egyfajta üdvtörténeti jelentést 
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kapott. Freisingi Ottó például a kereszténység legmagasabb méltóságát és rangját 
társította ehhez a szóhoz, amely egyenesen Istentől származik. Kétszáz évvel ké-
sőbb ugyanilyen tartalmúnak minősítette IV. Károly császár is, amely a birodalom 
minden másnál nagyobb rangját és tekintélyét fejezte ki. (Ezzel szemben a pápák 
„csak” Szent Péter utódai s örökösei az egyház élén.)68 A pápaság nem kérdőjelezte 
meg az augustus szó jelentését, de természetesen vitatta annak jogosságát, hogy meg-
illeti-e ez a cím a császárt, ahogyan a pápa általi koronázástól független császári 
méltóság elnyerésének legitimitását is. III. Ince korától a pápai Kúria a translatio 
imperii eszméjéből igyekezett alátámasztani álláspontját. III. Ince ugyanis szakított 
elődei politikájával, akik vitatták a „Római Birodalom” létét, s csak német királysá-
got ismertek el. Elfogadta a birodalom tényét, s azt a nézetet, hogy az egykori Ró-
mai Birodalom és császári hatalom most a német uralkodó birtokában van. Elfo-
gadta a királyválasztás konstitutív jellegét is, azaz a német fejedelmek döntő szerepét 
a császári méltóság elnyerésében. A megválasztott és megkoronázott királyt rex in 
Romanorum imperatorum electusnak nevezte. A császárrá válás tehát a német királyvá-
lasztással kezdődik, és a megválasztott és megkoronázott királyt a pápa koronázza 
császárrá, s áldja meg. III. Ince lényegében a translatio imperii eszméjére alapozta 
politikai kommunikációját, leveleinek nyelvhasználatát, amely szerint a római örök-
ség áthagyományozásában a pápaság játssza a translator szerepet, azaz az örökség 
továbbvitelére jogosult legfőbb intézményt és hatalmat. Az Apostoli Szék az, amely 
a Római Birodalmat Nagy Károly személyében a görögökről (azaz Bizáncról) a 
germánokra örökítette (Romanorum imperium in persona magnifice Karoli a Grecis transtulit 
in Germanos). De a pápa nemcsak a Római Birodalmat adta át a németeknek, hanem 
a királyválasztó jogot is a német fejedelmeknek.69 III. Ince tehát elismerte a fejedel-
mek jogát arra, hogy megválasszák a császári tisztség jelöltjét, de fenntartotta, hogy 
ez a jog a pápától származik. Mivel a pápa keni és szenteli fel, valamint koronázza 
meg a császárt, jogában áll megvizsgálni, s ha szükséges, elutasítani a fejedelmek 
jelöltjét. Álláspontja szerint tehát a császár kiválasztása „alapvetően és végső soron” 
(principaliter et finaliter) a pápára tartozik. A császári hatalom forrása tehát az Apostoli 
Szék.70 

Ugyanakkor a Welf-házi IV. Ottó császár (1198–1215) a pápai rex in Romanorum 
imperatorem electus szóhasználattal szemben a nagy ellenség, a Staufok által megfogal-
mazott Romanorum rex semper augustus titulust használta. A különbség a kétféle formula 

                                                      
68  Müller-Mertens: Imperium und Regnum, 587. 

69  Kempf, Friedrich (ed.): Regestum Innocentii III papae negotio Romani imperii. (Miscellanea Historia 
Pontificiae, vol. 12.) Rom, 1947. A translatio eszméhez: Nr. 18., 29., 30., 31., 33.; a fejedelmek vá-
lasztójogához: Nr. 21., 55., 56., 62., 64. 

70  Canning: A középkori politikai gondolkodás, 178. 
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között világos és egyértelmű volt. Az uralkodó felfogása szerint a római király 
augustus, míg a Szentszék értelmezésében „csak” császárrá választott római király.71 

A Corpus iuris civilisben szereplő Lex regia már a 11. században vita tárgya volt a 
pápapárti Lautenbachi Manegold és az antigregoriánusok között. A fő kérdés az 
volt, vajon a „nép” a lex regiával egyszer s mindenkorra, visszavonhatatlanul ruház-
ta-e a hatalmat az uralkodóra, vagy sem. Manegold szerint a „nép” ezt a hatalmat 
visszaveheti, ha a császár zsarnokként uralkodik, az antigregoriánusok azonban 
teljesnek és visszavonhatatlannak, véglegesnek minősítették az imperiumnak a római 
nép által a császárra történő átruházását.72 Ezt az álláspontot képviselte II. Frigyes 
császár is, aki az 1231-ben kiadott melfi konstitúcióiban antik római közjogi meg-
közelítésben szemlélte a birodalmat. Úgy vélte, hogy a populus Romanus átruházta a 
császárra jogait és hatalmát, azaz egykor a római szenátus emelte be a császárt mél-
tóságába, ahhoz a pápaságnak és az egyháznak semmi köze sem volt, így a jelenben 
sem lehet. A Stauf-házi uralkodók ugyancsak a késő antikvitás jogrendjéből vették 
át azt az elvet, hogy a császár animata lex in terris (élő törvény a földön).73 Már Barba-
rossa Frigyes uralkodása idején az 1158. évi roncagliai birodalmi gyűlésen négy bo-
lognai római jogtudós (doctores) a megtestesült törvényként ünnepelte a császárt. A 
legenda szerint a következőket mondták: „élő törvényként (tu lex viva) alkothatsz, 
hozhatsz és szüntethetsz meg törvényeket, a hercegek úgy maradnak meg és buknak 
el, a királyok pedig úgy uralkodnak, hogy te vagy a bírájuk (regnant te iudice reges), 
megelevenedett törvényként úgy kormányzol, ahogyan akarsz (rem quocumque velis, lex 
animata geris).”74 Az ókori Rómára és annak császáraira való hivatkozást II. Frigyes 
mindenki által jól látható építkezéseivel is kifejezésre juttatta, hogy saját császári 
méltóságát és hatalmát impozáns módon nyomatékosítsa. Az antik császárokat 
követve Capua városában lerakta a középkori politikai pompa művészetének alapja-
it: diadalívet építtetett és felállíttatta saját szobrát,75 1237-ben pedig Cremonában 
ókort idéző, szabályos diadalmenetet tartott.76 

A császári univerzalizmus gondolata és eszménye – a német fejedelmek mellett 
döntően a római jogászok és az itáliai városállamok politikai csatározásaihoz kötődő 
csoportosulások körében – túlélte a középkor nagy császári dinasztiáinak (Ottók, 
Száliak, Staufok) kihalását, bukását. A legisták, azaz római jogot végzettek közé 

                                                      
71  Müller-Mertens: Imperium und Regnum, 569. 

72  Wolf, Armin: Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten. In: Coing, Helmut (Hrsg.): Handbuch 
der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte. I. Mittelalter. Mün-
chen, 1973. 528., 547. 

73  Reichert, Folker: Der sizilische Staat Friedrichs II. in Wahrnehmung und Urteil der Zeitgenossen. 
Historische Zeitschrift, Bd. 253. (1991) Heft 1. 47. 

74  Idézi Wolf: Die Gesetzgebung, 529., 567. 

75  Duby, Georges: A katedrálisok kora. Művészet és társadalom 980–1420. Budapest, 1984. 166., 234. 

76  Maurer, Michael: Feste und Feiern als historischer Forschungsgegenstand. Historische Zeitschrift, Bd. 253. 
(1991) Heft 1. 109. 
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tartozó Jakob de Revigny például a 13. század végén kifejtette, hogy jogilag teljesen 
lehetetlen és elképzelhetetlen a francia királyság függetlensége a császárságtól (Fran-
cia exempta est ab imperio, hoc est impossibile de iure), mert a császár dominus cunctorum (a 
mindenség ura), ezért a francia királyoknak is el kell ismerniük őt, mint aki 
superioritas de iure (jogilag a leghatalmasabb).77 Dante is a pápaságtól független, csá-
szár által kormányzott világmonarchiát képzelt el, amely képes általános békét (pax 
universalis) teremteni. Történeti példaképe az első római császár, Augustus volt, aki 
az akkori földkerekségen, amikor Krisztus született, békét teremtett. A Római Biro-
dalom későbbi széthullását az emberi társadalom (humana civilitas) addigi egységének 
megszűnéseként értelmezte, ami háborúk és konfliktusok sorát eredményezte, s ez 
mindaddig így is marad, amíg újra létre nem jön az egyetemes hatalmat megtestesítő 
császárság.78 

 

LÁSZLÓ PÓSÁN 

The Political Language of the Struggle between the Papacy and the Empire 

 

This study analyses the expressions and the linguistic forms and tools of the argu-
mentations used during the long political struggle between the Papacy and the Em-
pire, and also the meaning and content attributed to these by contemporaries. It 
studies such frequently used expressions appearing in charters, political tracts and 
polemical essays etc. as Romanorum imperator augustus, rex Romanorum, servus servorum 
Dei / servus apostolorum, regnum Teutonicum / rex Teutonicorum, sacrum imperium. By using 
certain expressions, figures of speech and by intentionally silencing others, the op-
posing parties strove to emphasize their point of view and to neglect the intentions 
of the other party. When the imperial chancellery attributed the title of Romanorum 
imperator augustus to the emperor, making his universal sovereignty clear to everyone, 
the Papacy simply referred to him as rex Teutonicorum, who is no way better to other 
kings, that is to say the emperor does not stand above others monarchs. Since the 
Church was considered “holy”, the Stauf emperors also referred to the empire as 
being holy (sacrum imperium), and since the Church was called “Roman” so was the 
empire (Romanum imperium). 

 

                                                      
77  Moeglin, Jean-Marie: Der Blick von Frankreich auf das mittelalterliche Reich. In: Heilig – Römisch – 

Deutsch, 255–256. 

78  Löwe, Heinz: Dante und das Kaisertum. Historische Zeitschrift, Bd. 190. (1960) Heft 5. 517–552.; 
Gilson, Étienne: Filozófia „Az egyeduralomban”. In: Mátyus Norbert (szerk.): Dante a középkorban. 
Budapest, 2009. 410. 
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TAMÁS, SCOTUS, PETRARCA 
A HUMANIZMUS POLITIKAI NYELVEI  

ANDREAS PANNONIUS KIRÁLYTÜKREIBEN 

 

 

A magyar politikai irodalom története, legalábbis az elnevezés szorosabb értelméhez 
ragaszkodva, a Szent István-i Intelmek után az élete nagyobb részét Itáliában töltött 
karthauzi szerzetes, Andreas Pannonius királytükreivel tud európai szintű alkotáso-
kat felmutatni.1 Az egyik a Hunyadi Mátyásnak dedikált értekezés az uralkodói eré-
nyekről (De regiis virtutibus: ez egyszersmind a Corvina-gyűjtemény egyik első darab-
ja, 1467-ből),2 a másik a ferrarai nagyhercegnek, Ercole d’Estének ajánlott könyv 
(Ad Herculem), négy évvel későbbről, 1471-ből. Az alábbiakban az a célom, hogy e 
két királytükör forrásainak vizsgálata révén a reneszánsz humanizmus politikai nyel-
veivel kapcsolatos sztereotípiákat árnyaljam. 

Andreas Pannonius munkái szinte kínálják magukat a reneszánsz politikai esz-
metörténet tudományos közhelyeinek terheléspróbájára. A művek recepciója ugyan-
is sajátos utat járt be a felfedezésük óta eltelt több mint egy évszázad során. A latin 
szövegeket kiadó Fraknói Vilmos még problémátlanul sorolta a királytükröket a 
humanista politikai irodalom körébe.3 Tette ezt egyszerűen a keletkezés korára, 
helyére és a szerzőről hozzáférhető információkra hivatkozva: a magyar karthauzi 
rendi curriculumának állomáshelyei – Velence, Bologna, Ferrara és Pavia – a 15. századi 

                                                      
1  Kéziratok: De regiis virtutibus ad Matthiam Hungariae regem. Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. 

Lat. 3186 (a továbbiakban: De regiis virtutibus); Ad illustrissimum principem dominum dominum Herculem, 
ducem preclarissimum floride civitatis Ferrariensis, Mutine ac Regii, marchionem Estensem, Rodigiique comitem 
etc. libellus per fratrem Andream Pannonium ordinis Chartusiensis editus. 1471. Biblioteca Estense di Mo-
dena, α. Q. 9. 12 (a továbbiakban: Ad Herculem). 

2  Csapodi Csaba – Csapodiné Gárdonyi Klára: A Corvina könyvtár története. In: uők. (szerk.): Biblio-
theca Corviniana. Budapest, 19762. 9.; újabban lásd Pócs, Dániel: Mirror for Princes by Andreas Pan-
nonius, Dedicated to Matthias Corvinus. In: Farbaky, Péter – Szende, Katalin – Végh, András (eds.): 
Matthias Corvinus, the King: Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. 
Exhibition catalogue: Budapest History Museum, 19 March 2008 – 30 June 2008. Budapest, 2008. 
486–488. (katal. sz.: 11.21) 

3  Andreas Pannonius: Libellus de virtutibus Matthiae Corvino dedicatus; Libellus de virtutibus Herculi Estensi 
dedicatus. In: Fraknói Vilmos – Ábel Jenő (kiad.): Két magyarországi egyházi író a XV. századból: 
Andreas Pannonius, Nicolaus de Mirabilibus. (Irodalomtörténeti emlékek, 1.) Budapest, 1886. 1–
283. Andreas Pannonius humanista műveltségéről: Fraknói Vilmos: Andreas Pannonius élete és mun-
kái. In: Két magyarországi egyházi író, XI–XII. A periodizáció kérdéséről részletesen: Bene, Sán-
dor: Renaissance or Medieval “Mirror for Magistrates”?: Andreas Pannonius’ “libelli” in Various Research 
Perspectives. In: Szőnyi, György E. – Maczelka, Csaba (eds.): Centers and Peripheries in European 
Renaissance Culture: Essays by East-Central European Mellon Fellows. Szeged, 2012. 25–42. 
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humanizmus fellegvárai voltak, Andreasról pedig már a műveiben elszórt utalások 
alapján is lehetett tudni, hogy nemcsak neves itáliai humanisták szóltak elismeréssel 
műveltségéről (Candiano Bollani, Bornio da Sala vagy Bonfrancesco Arlotti), ha-
nem hazájában, szerzetessé válása előtt is magas körökben forgott. Hunyadi János 
bizalmi embereként vett részt Mátyás kolozsvári keresztelőjén; itáliai évei alatt 
ugyancsak személyes ismerősként említi a magyar humanizmus kiemelkedő alakjait, 
Várdai Istvánt, Vitéz Jánost és Janus Pannoniust. Minden adva volt tehát – a kor-
szak, a környezet, a személyes kapcsolatháló, de még a valószínűleg tudatosan vá-
lasztott név, a „Hungarus”-t váltó „Pannonius” is –, hogy Andreast reneszánsz 
szerzőként fogadja el az utókor, műveit pedig (a királytükrök mellett a legkorábban 
írott, ám legkésőbb előkerült Énekek éneke-kommentárt, az Expositio ad Canticum 
canticorumot [1459 k.])4 a reneszánsz politikai és teológia irodalom kontextusában 
vizsgálja a kutatás.5 A forráskiadás elsietése azonban megbosszulta magát. Fraknói 
ugyanis minden magyarázó jegyzet nélkül, a források feltárására kísérletet sem téve, 
csupán a puszta szövegeket közölte. Amikor pedig a nemzetközi tudománytörténeti 
irodalomban a „revolt of the medievalists” néven ismert hullám6 hozzánk is elérke-
zett, és ifj. Horváth János, az Expositio kritikai kiadására készülve, 1942-ben nagy 
hatású tanulmányban vizsgálta a mű forrásait (korántsem meglepő módon főként 
misztikus teológiai szövegeket azonosítva), következtetéseinek érvényét kiterjesztet-
te a politikai írásokra is. Konklúziója szerint a királytükrök skolasztikus szellemének 
„misztikus korrelátuma” az Énekek éneke-kommentár. Andreas középkoriasítása 
Horváth szándékai szerint az életmű felértékelését implikálta (mintegy kiemelte a 
magyar karthauzit a frivol reneszánsz kontextusból, s megmentette őt a komoly 
középkor-kutatás számára).7 Ám a pozitív stigmatizálás hamarosan negatívba for-
dult; a háború utáni korszak nagy irodalomtörténeti kézikönyvében Andreas már 
éppen műveinek „középkorisága” miatt minősült elmaradott és elavult jelenségnek.8 

                                                      
4  Super Cantica Canticorum Salomonis Expositio devotissima una cum brevi et morali Beati Gregorii Papae 

expositione quae in marginibus ponitur. OSzK Kézirattár, Budapest, Cod. Lat. 443. A kritikai kiadáson 
Kertész Balázsné Bíró Csilla dolgozik. 

5  A fentebb említettek részletesebb kifejtésben, szakirodalommal: Bene, Sándor: Theology and Politics 
in Andreas Pannonius’s Mirrors for Princes. Camoenae Hungaricae, vol. 6. (2009–2010) 39–83. Fontos, 
új eredményeket tartalmazó írás (például az Arlotti-kapcsolatról): Samaritani, Antonio: Borso d’Este, 
presenza certosina, spiritualità umanistica, pietà religiosa a Ferrara (II metà ‘400 – I metà ‘500). Analecta 
pomposiana: Studi di storia religiosa delle diocesi di Ferrara e Comacchio, vol. 31–32. (2006–2007) 
45–157. 

6  Vö. Vasoli, Cesare: Il Rinascimento tra mito e realtà storica. In: Vasoli, Cesare – Pissavino, Paolo (a cura 
di): Le filosofie del Rinascimento. Milano, 2002. 18–22. 

7  Ifj. Horváth János: Andreas Pannonius Cantica Canticorum kommentárjának forrásai. Egyetemes 
Philologiai Közlöny, 66. évf. (1942) 257–287. (A középkor felé való „visszahajlásról”: 258.) 

8  „Andreas Pannoniusszal jutott el a magyarországi egyházi tudományosság arra a szintre, hogy a 
nemzetközi teológiai irodalom számára is figyelemre méltót alkothasson – ekkor azonban már ké-
ső volt, a középkori teológia ideje lejárt, nem annak fejlesztése, hanem kritikája, rombolása volt 
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Ez az ítélet rögzült róla mind a hazai szakirodalomban (csak emlékeztetnék rá, hogy 
a Mátyás-királytükör kitűnő magyar fordítása Boronkai Ivántól a Magyar Remekírók 
sorozat középkori irodalmat bemutató kötetében jelent meg),9 mind pedig a nem-
zetköziben. Különösen érdekes és tanulságos a középkoriság vádját éppen egy nagy 
középkorásztól, Raoul Mansellitől olvasni, aki Magyar humanizmus és európai humaniz-
mus: első kísérlet a mérleg megvonására című áttekintő írásában így fogalmazott: „Elég ha 
Andreas Pannonius Korvin Mátyásnak dedikált, Ferrarában keletkezett és még 
mélységesen középkori Könyvecskéjére gondolunk, amely […] az újdonság akár legki-
sebb jelét vagy nyomát sem mutatja. Az igazat megvallva nem hiányoznak ugyan 
[…] a klasszikus idézetek és az antik világ említései, de ezek csupán illusztratív dí-
szek […] nem pedig egy új vagy legalábbis megújuló világ jelei. Vegyük például a 
nőkről szóló fejezetet, akik a török aljasság és barbárság áldozatai, vagy a másikat, 
»A hadvezér erényeiről«, és máris látjuk a magyar humanista világ spekulatív aspek-
tusának kulturális és spirituális korlátait.”10 

A sommás értékelések alapja természetesen az a Jakob Burckhardt óta lényegé-
ben megingathatatlan narratíva, amely a laicizálódásban, a skolasztikus teológiától 
(sőt, általában véve a vallástól) való távolodásban a politikai gondolkodás autonóm-
má válásának diadalmas állomásait látja.11 Sikeresen épült rá erre Hans Baron tézise, 
amely a szekularizációs folyamatnak konkrét politikai irányt adott. Amikor Baron a 
húszas évek közepén megalkotta a polgári humanizmus (Bürgerhumanismus) fogalmát, 
és érvelt annak toszkán, firenzei genezise mellett, még csak az északi humanizmus 
elsőbbségét hirdető, a reneszánsz jelenségét germanizálni akaró irányzatokkal szállt 
szembe.12 Nagy összegző műve azonban 1955-ben már angolul jelent meg – a hitle-
ri üldözés elől Baron Amerikába menekült, ott telepedett le –, s alcímében (Polgári 
humanizmus és köztársasági szabadság a klasszicizmus és a zsarnokság korában)13 is utal az 
átpolitizált alaptézisre: az európai szellem nagy pillanata az északi (milánói) zsarnok-
sággal szembeszálló firenzei publicisztika megjelenése volt 1400 körül. Leonardo 
Bruni és a köztársasági szabadság mellett elkötelezett többi értelmiségi (civic 

                                                      
már napirenden.” Klaniczay Tibor (szerk.): A magyar irodalom története 1600-ig. Budapest, 1964. 110. 
(A fejezet szerzője azonos a szerkesztővel.) 

9  Andreas Pannonius: Könyvecske az erényekről Korvin Mátyásnak ajánlva (1467). In: V. Kovács Sándor 
(szerk.): A magyar középkor irodalma. Budapest, 1984. 370–529. 

10  Manselli, Raoul: Umanesimo ungherese ed umanesimo europeo. Primo tentativo d’ un bilancio. In: Klaniczay, 
Tibor (a cura di): Rapporti veneto-ungheresi all’ epoca del Rinascimento. Budapest, 1975. 44–45. 

11  A Burckhardt-paradoxonról (egy minden elemében megcáfolt narratíva hogyan hathat továbbra 
is): Monfasani, John: A reneszánsz mint a középkor betetőző szakasza. Helikon. Irodalomtudományi 
Szemle, 55. évf. (2009) 1–2. sz. 183–200. 

12  A legalaposabb pályakép: Fubini, Riccardo: Una carriera di storico del Rinascimento: Hans Baron. In: 
uő.: L’ umanesimo italiano e i suoi storici. Origini rinascimentali – critica moderna. Milano, 2007. 
277–316. 

13  Baron, Hans: The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in an Age 
of Classicism and Tyranny. Princeton, 1955. 
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humanists) patriotizmusa, az antik görög poliszideált és a római republikánus 
éthoszt új életre keltő autonómiakultusza lett a firenzei kulturális csoda, a rene-
szánsz humanizmus alapja.14 Bruniék teljesítménye természetesen nem a semmiből 
nőtt ki. A baroni Nagy Elbeszélés kezdőpontján Petrarca áll, az a Petrarca, aki fiatal 
éveiben a római köztársaság (s az azt feltámasztó Cola di Rienzo) meggyőződéses 
híve volt, s csak pályája derekán, súlyos belső válságot átélve hátrált vissza a keresz-
tény sztoicizmus elfogadásáig. A republikánus humanizmus az eredeti, a fordulat 
előtti Petrarcához nyúl vissza, vele korrigálja a kései Petrarca megalkuvását, a saját 
kora tirannusainak és az egyháznak, illetve általában a vallásosságnak tett engedmé-
nyeit.15 A „haladó szellem” ettől kezdve bár átmeneti vereségeket még elkönyvelhet, 
végső győzelme nem lehet kétséges – a Baron-tézis marxista átirata sokunk számára 
ismerős lecke volt évtizedekig. Andreas Pannonius teologizáló királytükrei első 
látásra nagyon messze állnak ettől a Petrarcából táplálkozó haladó szellemiségtől. 
Vagy hogy a Hans Baront modernizáló cambridge-i eszmetörténet zsargonjában 
fogalmazzak: a De regiis virtutibus és a Libri duo nem a reneszánsz humanizmus politi-
kai nyelvét beszélik. A látszat azonban gyakran csal, sőt, a fülünkre sem hagyatkoz-
hatunk mindig a „nyelvek” azonosításában. Ha alaposan megvizsgáljuk Andreas 
királytükreinek forrásait, különös tekintettel a Manselli professzor által a példázat 
szándékával kiemelt fejezetekre, akkor meghökkentő következtetésre fogunk jutni. 
Ehhez azonban elengedhetetlen egy rövid kitérő annak a kontextusnak a felvázolá-
sára, amelyben a magyar karthauzi politikai műveinek kulcsfogalmai aktuális jelen-
tést nyernek. 

Andreas Pannonius királytükrei a politika alapkérdését, az állam jó kormányzatát 
teológiai keretben tárgyalják. A közös problematika mindkettőben az uralkodó bol-
dogsága (beatitudo), hiszen ettől függ az alattvalók elégedettsége és az állam békéje és 
biztonsága. A ’boldogság’ ebben az esetben teológiai terminus: azt jelenti, hogy az 
uralkodónak erényei gyakorlásával el kell indulnia azon az úton, amely pályája végén 
a boldogító Isten-színelátáshoz vezeti (visio beatifica, fruitio Dei stb.). Kérdés persze, 
mely erényeket kell ehhez gyakorolnia.16 Az antik morálfilozófiai hagyomány egyön-

                                                      
14  A „tézist” már a szerző életében komoly támadások érték. Kritikájához alapvető: Hankins, James: 

The ‘Baron Thesis’ after Forty Years. Journal of the History of Ideas, vol. 56. (1995) no. 2. 309–338.; 
valamint az általa szerkesztett kötet írásai: Hankins, James (ed.): Renaissance Civic Humanism: 
Reappraisals and Reflections. Cambridge, 2000. 

15  Idevágó tanulmányainak összegzése: Baron, Hans: From Petrarch to Leonardo Bruni: Studies in 
Humanistic and Political Literature, Chicago–London, 1968. A koncepció alapját adó legfontosabb 
írás külön jelent meg: Baron, Hans: Petrarch: His Inner Struggles and the Humanistic Discovery of Man’s 
Nature. In: Rowe, J. G. – Stockdale, W. H. (eds.): Florilegium historiale: Essays Presented to Wal-
lace K. Ferguson. Toronto, 1971. 19–51. 

16  Az utóbbi néhány évben szisztematikus kutatások indultak a tárgyban; az eddigi eredményekről: 
Bejczy, István – Nederman, Cary J.: Princely Virtues in the Middle Ages, 1200–1500. Turnhout, 2007.; 
Bejczy, István (ed.): Virtue Ethics in the Middle Ages: Commentaries on Aristotle’s Nicomachean Ethics, 
1200–1500. Leiden–Boston, 2008. 
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tetűen a kontemplatív, filozofikus életforma elsőbbségét hirdette az aktívval szem-
ben.17 Az egyetlen kivétel talán Cicero volt, aki a hazát megvédő és gyarapító politi-
kusok számára éppen politikai erényeik révén juttatott helyet a „beati” között az égi 
szférában, sőt, kiváltságos helyet, lévén hogy „a legfőbb istennek, aki a világmin-
denséget kormányozza, semmi sem kedvesebb a földi dolgok közül”, mint az aktív 
életforma erényeinek helyt adó államok (civitates).18 Macrobius Cicero-kommentárja 
kompromisszumos megoldást javasolt a tradíció ellentmondásainak kiküszöbölésé-
re.19 Szerinte Cicero „nem abszolút értelemben mondta, hogy »a legfőbb istennek 
semmi sem kedvesebb az államoknál«, hanem hozzátette: »a földön történő dolgok 
közül«, hogy megkülönböztesse azokat, akik az égi dolgokkal kezdik, az államok 
irányítóitól, akik számára a földön véghezvitt tetteik révén nyílik meg az égbe veze-
tő út”.20 Következésképpen egyesek a cselekvő, mások a szemlélődő élet erényei 
révén lehetnek boldogok.21 Csakhogy az elképzelés megalapozására felhozott plato-
nista négyszer négyes erényhierarchiának (politikai erények, megtisztító erények, a 
tiszta lélek erényei, exempláris erények)22 az alsó fokán elhelyezkedő politikai eré-
nyek felől nem vezet egyenes út a felsőbb szintekre. Az ascensio során a megtisztító 
erények fokára csak azok léphetnek, akik elhagyják a közélet terepét (a rerum 
publicarum actibus se sequestrant).23 A perfekció folyamatából így éppen azok vannak 
kizárva, akik a leginkább érdekeltek lennének benne: a politikusok. Macrobius széles 
körben ismert kommentárja tehát végső soron nem oldja meg a dilemmát, retorikai-
lag tetszetős érvelése logikailag önmagának mond ellent. A továbbiak során minden 
a hangsúlyokon múlik: akik a következő századokban Macrobius kommentárjára 
hivatkoznak, azok vagy az expressis verbis kimondott következtetésre helyezik a hang-
súlyt, vagy az erényhierarchia szinteződésére (és a szintek közötti átjárás nehézségei-
re) koncentrálnak. 

A skolasztikus tradíció tomista ága egyértelműen a második lehetőség mellett 
voksolt. A Summa theologiae szerint „nevetséges dolog politikai erények révén dicsérni 

                                                      
17  Kraye, Jill: Moral Philosophy. In: Schmitt, Charles B. – Skinner, Quentin (eds.): The Cambridge 

History of Renaissance Philosophy. Cambridge, 1988. 316. 

18  Cicero: De re publica, VI, 13 (= Somnium Scip., 3). Lásd Cicero válogatott művei. Kiadta és fordította: 
Havas László. Budapest, 1987. 420. 

19  Macrobius hatásáról a középkori politikai gondolkodásra lásd Bejczy, István: The Concept of Political 
Virtue in the Thirteenth Century. In: Princely Virtues in the Middle Ages, 9–32. Monografikus feldol-
gozás Macrobius erénytanáról: Tóth Orsolya: Macrobius és a sarkalatos erények. Debrecen, 2012 (a 
virtutes politicae szerepéről és jelentőségéről leginkább lásd 51–64). 

20  Comm. in Somnium Scip., VIII, 12. Eyssenhardt, Franz R. (ed.): Macrobius. Lipsia, 1868. 509. 

21  Comm. in Somnium Scip., VIII, 12. „Si ergo hoc est officium et effectus uirtutum, beare, constat 
autem et politicas esse uirtutes: igitur et politicis efficiuntur beati.” In: Macrobius, 509. 

22  Maga Macrobius Plótinosznak tulajdonította az elképzelést – valójában azonban Porphüriosz 
fejlesztette ki a négyszer négyes rendszert; lásd Catapano, Giovanni: Alle origini della dottrina dei 
quattro gradi di virtù: Il trattato 19 di Plotino [Enn, I, 2]. Medioevo, vol. 31. (2006) 9–28. 

23  Comm. in Somnium Scip., VIII, 8. In: Macrobius, 508. 
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az Istent” (ridiculum est enim secundum virtutes politicas Deum laudare).24 A magyar kart-
hauzi műveltsége tomista alapokon nyugodott – dilemmája is ebből adódott: ho-
gyan emelhetné az égiek szférájába az általa dicsőíteni kívánt uralkodókat? A felol-
dására kínálkozó egyik lehetséges út a ferences skolasztika volt, amelynek legna-
gyobb képviselője, John Duns Scotus, az intellektus helyett a lélek másik képességé-
re, az akaratra építette a beatitudóhoz vezető erények rendszerét, a visióhoz szerinte 
nem a cognitio, hanem a caritas vezeti az üdvösséget kereső lelket. Bár Scotus politikai 
filozófiát nem dolgozott ki, de gondolkodása közvetve felértékelte a politikai eré-
nyeket, hiszen azok sikeres gyakorlásában szintén döntő szerepet játszott az akarat 
lelki képessége (például az uralkodót az Istennel és az Istent az uralkodóval össze-
kötő kölcsönös szeretet formájában).25 A középkor egyik legnagyobb hatású politi-
kaelméleti gondolkodója, az Ágoston-rendi Aegidius Romanus éppen ebben az 
irányban, a tamási intellektualizmus és a scotusi voluntarizmus egyeztetésével keres-
te a megoldást az aktív és a szemlélődő életforma erényeinek harmonizálására, ami-
kor a fejedelem „boldogulásának” legfőbb eszközét a „cselekvő okosságban” (va-
gyis a politikai erények szeretet által irányított gyakorlásában) vélte fellelni.26 

Andreas Pannonius első királytükrének legtöbbet idézett (bár meg nem nevezett) 
forrása a De regimine principum, ám Aegidius konkordista megoldása nem elégítette ki 
teljes mértékben a magyar szerzetest.27 Úgy gondolta, hogy a morálfilozófiai prob-
lémára teológiai megoldást kell keresni. Ezért a kardinális erények politikai szem-
pontú elemzését a három teológiai erény taglalásával egészíti ki, és az uralkodó szá-
mára ezek követését a négy végső dologról (a halálról, az utolsó ítéletről, a kárho-
zatról és az üdvösségről) való meditálással együtt írja elő. E devóciós, konkordista 
attitűd minden, csak nem a szó legszélesebb értelmében professzionalizálódó kö-
zépkori skolasztikus politikai irodalom gesztusa.28 Ugyancsak nem jellemző az aktív 

                                                      
24  Summa theol., I, quaest. 21. art. 1. ad 1. A kérdés kontextusáról Aquinóinál ma is alapvető: De 

Lubac, Henry: Duplex Hominis Beatitudo (Saint Thomas, Ia 2ae, q. 62, a. I). Recherches de science 
religieuse, vol. 35. (1948) 290–299. 

25  Lásd Lambertini, Roberto: Aspetti etico-politici del pensiero di Duns Scoto. In: Casamenti, Silvestro O. F. 
M. (a cura di): Etica e persona: Duns Scoto e suggestioni nel moderno (Convegno di studi, Bolog-
na, 18–20 febbraio 1993). Bologna, 1994. 35–86. 

26  „Regibus et principibus ponenda est felicitas in actu prudentiae, non simpliciter, sed ut est 
imperatus a charitate.” Aegidius Columna: De regimine principum libri III. Roma, 1607. 39. 
(„Quomodo in amore Dei, et in actu prudentiae, est quaerenda felicitas” című fejezet.) A De 
regimine politikai okosság fogalmáról: Lambertini, Roberto: Tra etica e politica. La “prudentia” del 
principe nel De regimine di Egidio Romano. Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale, vol. 
3. (1992) 1–75. 

27  A caritas-fogalom problematikus illeszkedéséről Aegidius rendszerébe lásd Taranto, Domenico: 
Egidio Romano e il “De regimine principum”: Mutazioni concettuali nel paradigma degli specula. Il Pensiero 
Politico, vol. 37. (2004) 386. 

28  Lásd erről Blythe, James M.: “Civic Humanism” and Medieval Political Thought. In: Renaissance Civic 
Humanism, 71. Petrarca újító szerepéről e tekintetben: 72. 
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és a kontemplatív életforma elsőbbségét vég nélkül vitató érett humanizmusra. A 
vagy-vagy helyett az is-is viszonyulásnak, a két életforma ideális dinamikájának a 
korai humanizmusban Petrarca tudott maradandó irodalmi formát adni – Andreas 
Pannonius hozzá tér vissza, amikor a meditáció szükségességét (és közvetett politi-
kai hasznát) Petrarca híres contemptus mundi-levelének (Seniles, XI, 11) és De otio 
religiosorumának felváltva átvett részeivel indokolja. (A hosszú, több lap terjedelmű 
idézetek forrását természetesen egyszer sem nevezi meg.) E Petrarca-szövegek je-
lenléte önmagában nem volna kirívóan „reneszánsz” jelenségnek minősíthető, lega-
lábbis nem a 15. századra jellemzőnek vélt burckhardti-baroni reneszánszfelfogás 
értelmében.29 Azonban ma már bizonyosan tudható, hogy Andreas Pannonius nem 
csupán ezeket ismerte. Bár Petrarca nevét egyetlenegyszer sem írja le, a De regiis 
virtutibus kritikai kiadásának előkészítése során összesen 27 Petrarca-idézetet talál-
tam,30 közülük 7 a De otióból, 19 a Seniles című levélgyűjteményből, 1 pedig a De viris 
illustribusból származik. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a 19 Seniles-hivatkozás 
közül 9 a IV. könyv 1. darabjából, 3 pedig a XIV. könyv 1. darabjából származik, 
összesen tehát 8 levelet idéz a gyűjteményből Andreas, de így is megállapítható, 
hogy a magyar karthauzi a teljes Seniles-gyűjteményt használta. Lássuk most minda-
zonáltal, mit merített a magyar szerző a két, magasan reprezentált episztolából. 

Nos, Petrarca előbb szólal meg a Mátyás-királytükörben, mint maga Andreas 
Pannonius. A De regiis virtutibus rögtön egy hosszú, egész lap terjedelmű Petrarca-
idézettel kezdődik, a Seniles IV, 1-ből (De officio et virtutibus imperatoriis), amely nem 
más, mint Petrarca buzdító-dicsőítő adhortatiója barátjához, Luchino dal Verme 
velencei condottieréhez. A szöveg hosszú részleteinek átvételére – a bevezető lapot 
kivéve – jellemző módon a háborúról és az ideális hadvezér tulajdonságairól szóló 
fejezetekben kerít sort Andreas, ám a jelöletlen idézetek a Miért kerülnek pogányok 
kezére a keresztények? és a Szelídségről és nagylelkűségről című fejezetekben is felbukkan-
nak. Ennek magyarázata az, hogy Petrarca követendő példaként a nagylelkű, kegye-

                                                      
29  Petrarca monasztikus szellemű írásai – a De otio mellett főként a De vita solitaria – rendkívüli nép-

szerűségnek örvendtek karthauzi körökben, számtalan másolatban terjedtek a rend európai kolos-
toraiban; lásd Martin, Denis D.: Fifteenth-Century Carthusian Reform: The World of Nicholas Kempf. Lei-
den, 1992. 243–244. Andreas Pannonius mindkettőt ismerte és idézte már az Énekek éneke-
kommentárban is, vö. Kertész Balázsné [Bíró Csilla]: Petrarca-idézetek Andreas Pannonius fennmaradt 
műveiben. In: Varga Ágota – Stemler Bernadett (szerk.): „...mint az gyümölczös és termett 
szölöveszszöc...” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Budapest, 2010. 361–371. 

30  Bíró Csilla a fentebb hivatkozott tanulmányában és egy másik írásában (Kertész Balázsné: Andreas 
Pannonius és Petrarca De viris illustribus című életrajzgyűjteménye. In: Boka László – P. Vásárhelyi Judit 
(szerk.): Szöveg–emlék–kép. Budapest, 2011. 62–76.) számos Petrarca-idézetet gyűjtött össze a 
magyar karthauzi műveiből. Az alábbiakban bemutatott elemzést részint az indokolja, hogy párhu-
zamait igen jelentősen bővítettem (a De regiis virtutibusban az általa jelzett 4 idézetet további 23 idé-
zettel; az Ad Herculem 23 idézetét további 28 citátummal), részint pedig az, hogy következtetéseim 
jelentősen eltérnek az övéitől, amennyiben én a Petrarca-szövegek jelenlétének kimondottan poli-
tikaelméleti szempontból (és nem a Petrarcát a monasztikus diskurzusba integráló törekvés szem-
pontjából) tulajdonítok döntő jelentőséget. 
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lemre is képes hadvezéreket ajánlja Luchinónak, Andreas Pannonius számára pedig 
ezen erények hangsúlyozása alkalmat ad, hogy saját ideálját és egykori parancsnokát, 
Hunyadi Jánost is a legnagyobbak (Nagy Sándor, Scipio, Hannibál) sorába emelje.31 

A másik gyakran idézett levél (levélformában írott fejedelmi tükör), a Seniles-
gyűjtemény XIV. könyvének első darabja, Az állam jó kormányzatáról (De republica 
optime administranda) cím alatt volt önállóan is ismert. Ez, legalábbis a felszínt tekint-
ve, azért volt fontos a magyar karthauzi számára, mert Hunyadi János és fia, Mátyás 
együttes dicsőítésére találhatott benne irodalmi mintát: Petrarca Padova ura, Fran-
cesco da Carrara számára írta a terjedelmes episztolát, aki korábbi pártfogójának, 
Jacopo da Carrarának a fia volt, így alkalmas arra, hogy az ő kapcsán atyjáról is 
megemlékezzék a szerző.32 Andreas választását azonban mélyebb motiváció is in-
dokolja. Jóllehet, a De regiis virtutibus aktuálpolitikai üzenete a pogány török elleni 
harcra való buzdítás, a benne megrajzolt uralkodóideál mégis az egyetértést és békét 
teremtő rex pacificus, akit a polgárok/alattvalók szeretete tart meg szilárdan a hatalom-
ban. A Carrarához írott levél a polgárok részéről elnyerhető szeretet politikai hasz-
nát, kiérdemlésének-megszerzésének praktikus módjait bontja ki. Andreas nem 
ezeket a konkrét padovai helyzetre vonatkozó tanácsokat veszi át, hanem Petrarca 
levelének alapgondolatát, a caritas- illetve amor-központú politizálás követelményét, 
amelynek remélt következménye az állam békéje.33 

A többi átvétel listáját – köztük a De regiis virtutibust záró valóságos Petrarca-
levélcentó idézeteit – a függelékben állítottam össze. Az idézetek viszonylag magas 
száma önmagában is figyelemre méltó egy „középkori” műben, azonban itt ennél 
többről van szó. Az Andreas Pannoniusra gyakorolt Petrarca-hatás legfontosabb 
faktorának én a műfaj választását tartom – e tekintetben pedig erősebb jelzés nem 
adható annál, mint hogy az egész „epistola exhortatoria” Petrarca-levélidézetekkel 
kezdődik és azokkal is fejeződik be. Tartalmi tekintetben, mint politikaelméleti mű, 
a De regiis virtutibus korszakhatáron áll: a tamási intellektualizmus és a ferences vo-
luntarizmus között egyensúlyt tartó Aegidius Romanus-mű szerkezeti sémáját vari-
álja a szakirodalom által az „első humanista királytükörnek” minősített Petrarca-
levéllel,34 a Francesco da Carrarának írott fejedelmi tükörrel, vagyis a legjobb és a 
korabeli Ferrarában korántsem elavultnak minősülő mintákat használja a rendelke-

                                                      
31  Andreas Pannonius: Könyvecske az erényekről, 456–457. (De regiis virtutibus, 59r.) 

32  A levél részletes elemzését lásd Ponte, Giovanni: I consigli politici del Petrarca a Francesco da Carrara 
(Sen., XIV, 1). In: Secchi Tarugi, Luisa (a cura di): Petrarca e la cultura europea. Milano, 1997. 
121–127. 

33  Petrarca politikájának új szempontú, a Hans Baron által kidolgozott „megalkuvás”-paradigma 
helyett a caritas és az amicitia értékeire koncentráló analízisét lásd Fenzi, Enrico: Petrarca. Bologna, 
2008. 37–45.; a magyar szakirodalomban hasonló szellemű, új eredményeket hozó elemzés: Lázár 
István Dávid: Petrarca és a zsarnokság. In: Havas László – Tegyey Imre (szerk.): Ab Uppsalia usque 
ad Debrecinum. (Classica – Medievalia – Neolatina, vol. 5.) Debrecen, 2010. 45–50. 

34  Miethke, Jürgen: Le teorie politiche nel medio evo. (A cura di: Lambertini, Roberto.) Genova, 2001. 219. 
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zésre álló választékból. Andreas Pannonius annyira középkori szerző, amennyire 
Petrarca is az volt. Meggyőző példája ennek Raul Manselli professzor fentebb idé-
zett sommás ítélete, aki többek között a Kiváló hadvezér kiváló tulajdonságai (De dotibus 
summi ducis) fejezetet említette a középkort idéző „kulturális és lelki korlátok” példá-
jaként. Nos, ez a rövid fejezet 3275 karakterből áll. Ebből 398 karakter a magyar 
karthauzi sajátja, a maradék 2877 betű szó szerinti idézet Petrarca Luchino dal 
Verméhez írott leveléből.35 Amely levél kétségtelenül tartalmaz „díszítő funkcióban 
álló” klasszikus idézeteket és hivatkozásokat, de azt azért nem mondanám, hogy 
ezek „mélységesen középkori” szemléletről tanúskodnának, vagy éppen semmi 
közük sem volna „egy új, de legalábbis megújult” kulturális tapasztalathoz. Ám 
Andreas Pannonius nem állt meg ezen a határon – még Petrarca-olvasmányait te-
kintve sem. 

Az Ad Herculem libri duóban a teológiai mátrixot illetően radikális fordulat tanúi 
vagyunk. Korábbi, a tomista és scotista tradíciót egyeztető álláspontját36 feladva, 
Andreas Pannonius az uralkodó politikai erények révén történő üdvözülésének 
problémáját Duns Scotus voluntarista, caritas-központú teológiája alapján oldja 
meg.37 A második királytükör teológiai erényeket taglaló fejezeteit teljesen újraírja, 
és – bár jelöletlenül – hosszú oldalakon át idézi, illetve kivonatolja a Scotust népsze-
rűsítő Petrus de Aquila (Scotellus) Sententiae-kommentárját.38 Fontos viszont hang-
súlyozni, hogy a magyar karthauzi számára a scotista útkeresést megelőzte, sőt, 
sejtésem szerint jelentősen motiválta is egy új találkozás a régi ismerőssel, Francesco 
Petrarcával. A folyamatosan publikált karthauzi forrásokból ma már elég pontosan 
rekonstruálható annak a belső rendi konfliktusnak a története, amelynek nyomán a 
magyar perjel elhagyta a ferrarai San Cristoforo rendházat, és áttelepedett a paviai 
karthauzi kolostorba.39 Innen dedikálta munkája új változatát az időközben hata-
lomra került Ercole d’Estének, nyilván abban reménykedve, hogy új patrónusa se-
gítségével visszatérhet Ferrarába. A források és minták után kutatva arra az ered-
ményre jutottam, hogy a paviai Certosa könyvtárában kerülhettek a kezébe a számára 

                                                      
35  Andreas Pannonius: De regiis virtutibus, 55r–56v.; vö. Petrarca: De officio et virtutibus imperatoriis liber ad 

Luchinum Vermium Veronensem. In: Francisci Petrarchae Opera quae extant omnia. Basilea, 1581. 
387–388. 

36  Például De regiis virtutibus, 102r. („De beatitudine sanctorum” című fejezet) Vö. Könyvecske az eré-
nyekről, 521. 

37  Explicit módon Scotus mellett, az „akaratba helyheztetett boldogság” tézise javára foglal állást: Ad 
Herculem, 79r–v. („Exhortatio ad conterendos infideles et ad felicitatem consequendam” című 43. 
fejezet) 

38  Aquila jelentőségéről, a szövegpárhuzamokról, a művet tartalmazó kódex Andreas életére vonat-
kozó utalásáról lásd Bene Sándor: Középkor és reneszánsz határán (1467/1471: Megszületnek Andreas 
Pannonius királytükrei). In: Jankovits László – Orlovszky Géza (szerk.): A magyar irodalom történe-
tei. I. A kezdetektől 1800-ig. Budapest, 2007. 120–121. 

39  Újabb adatok: Samaritani: Borso d’Este, 53–55. 
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addig ismeretlen Petrarca-munkák,40 amelyeket korábbi gyakorlatához híven elkez-
dett másolni és hivatkozás nélkül beépíteni a formálódó, átalakuló szövegbe. 

Az új királytükörben megmaradtak az előző mű terjedelmes De otio és Seniles-
idézetei (3 illetve 10 db); melléjük Andreas nagy mennyiségben emeli át az újonnan 
megismert források részleteit: a Contra medicum, a Secretum és a De gestis Cesaris 1-1 
idézettel szerepelnek, míg a De viris illustribus életrajzaiból 10 helyet idéz. Ez utóbbi-
ak közül a Nagy Sándor-fejezet 2, a Hannibál-fejezet 1 hivatkozást kap, a maradék 7 
locust a Scipio-életrajzból idézi Andreas, amelyek a tükör főhősének, Ercole d’Esté-
nek a humanista stílusú dicsőítését szolgálják. A legnagyobb hatást az újonnan meg-
ismert Petrarca-szövegek közül kétségkívül az Ad familiares levélgyűjteménye tette 
Andreas Pannoniusra. Új munkájában a gyűjtemény 14 leveléből összesen 20 szö-
veghelyet idéz szó szerint, némelyiket hosszan, több lap terjedelemben. Az idézetek 
tömege és súlya révén az egész mű szellemi fiziognómiája alakult át, „modernizáló-
dott”, vagy ha úgy tetszik: közelített a humanista standardhoz. Azonban nem csak 
mennyiségi, illetve stiláris hatásról van szó. A levelek közül a magyar karthauzi szá-
mára különlegesen fontosnak bizonyultak a genovai baráthoz, Marco Portonarióhoz 
írott darabok. A fiatalember szerzetesi hivatásra készült, szülei viszont közéleti pá-
lyára (jogásznak) kényszerítették. Petrarca a neki írott két vigasztaló levelében 
Sallustius, Cicero és Macrobius nyomán azt fejtegeti: a politikai erények révén, a vita 
activát gyakorolva is lehetséges az üdvözülés, a „boldogok” (beati) sorába lépés. And-
reas Pannonius új királytükrében nemcsak e két familiares-levelet idézi, hanem mel-
lettük még másik kettőt is felhasznál a gondolat illusztrálására. 

 

Petrarca, Fam., XIII, 12 („Ad abbatem Corvarie 
Bononiensis”) 
 
 
 
 
 
 
Uberrima, fateor, mundi pars est Africa: virorum 
optimus est Scipio; sed nulla tanta viri virtus est, 
nulla telluris tanta fertilitas que sollicito cultore 
non egeat. Nec coluisse semel sufficit, sed 
semper insistere oportet, qui singularem vel agri 
vel animi fructum cupit. 
 
Petrarca, Fam., V, 15 („Ad Socratem”) 
 
In Campum Martium omnes qui nascimur vocati 

Ad Herculem libri duo, IV („Exhortatio ad 
virtutes”) 
 
Et quamvis tua excellentia virtutibus admodum 
refulgeat, presertim clementia […], a qua virtute 
splendidissima tu et principari inchoasti, nam ut 
te divinum principem fore demonstrares, non 
solum tuis, verum et his qui tibi adversari 
conabantur, semel et bis tuam benignam 
clementiam impartisti tribuens eis tempus et 
terminum remissionis indulgentieque; nulla tanta 
viri virtus est, nulla telluris tanta fertilitas que sollicito 
cultore non egeat, sed semper insistendum est illi qui 
singularem vel agri vel animi fructum cupit. In campum 
enim huius mundi turbulentissimi pleno acribus 
potestatibus omnes qui nascimur regi celesti 
Christo domino vocati sumus militandum. Militia 
enim est vita hominis super terram, ut quidam ex 

                                                      
40  A Familiares levélgyűjtemény egy másolata megvolt a paviai Certosa könyvtárában – lásd Gargan, 

Luciano: L’ antica biblioteca della certosa di Pavia. Roma, 1998. 35. (cat. 106) –, amint erre Bíró Csilla 
már felhívta a figyelmet a 30. jegyzetben idézett művében. 
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sumus; quidam tamen nonnisi ad strepitum 
numerumque complendum, quidam vero ut 
honores et laborum premia percipiant. 
 
Petrarca, Fam., XX, 4 („Ad Marcum Ianuensem”) 
 
Alioquin omnes homines unum studium 
haberent, quoniam in rebus omnibus unum 
excellere est necesse; quo si omnium mortalium 
pergat intentio, quid de aliis fiet? […] Bene 
provisum est ut curarum atque actuum 
humanorum varietas tanta esset, quo non solum 
maiora minoribus, sed et minora maioribus 
ornamento presidioque sint. Non sum nescius, 
amice, de iuris civilis studio multis olim magnam 
gloriam quaesitam, ea scilicet aetate qua iustitia 
ultro ab hominibus colebatur, quando apud eos, 
ut ait Sallustius, ius bonumque non legibus magis 
quam natura valebat […] 
 
Petrarca, Fam., III, 12 („Ad Marcum 
Ianuensem”) 
 
„Novit figmentum nostrum figulus ille sidereus, 
scit quid nobis expediat et anime nostre; sepe 
inenarrabilibus modis, quibus se tramitibus adiri 
velit, insinuat. […] Nec est quo te interim 
inutiliter natum putes, si patriam tuam, his 
presertim temporibus tui egentem, que, ut Plato 
vult, »ortus tui partem« sibi iure suo »vendicat«, 
ope consilioque adiuvas. Notum est apud 
Ciceronem celeste illud Africani mei dictum: 
»Omnibus qui patriam conservaverint auxerint 
adiuverint, certum esse in celo diffinitum locum, 
ubi beati evo sempiterno fruantur«; et quod 
sequitur: »Nichil enim esto« inquit, »principi illi 
deo qui omnem hunc mundum regit, quod 
quidem fiat in terris acceptius quam concilia 
cetusque hominum iure sociati, que civitates 
appellantur«. […] nullum, ut dixi, genus 
hominum eorum qui in aliqua honesta 
exercitatione versantur, ab hoc tramite sit 
exclusum, constetque, iuxta Plotini sententiam, 
non »purgatoriis« modo »purgatique« iam 
»animi«, sed »politicis« quoque »virtutibus« 
beatum fieri.” 

senioribus ait. Quidam tamen non nisi ad strepitum 
numerumque complendum, quidam vero ut honores et 
laborum premia hic percipiant, intendunt. Alii vero ut 
unico opifici deserviant, cui servire regnare est, 
quorum ex numero te fore non ambiges, si callem 
per virtutis iter direxeris. Diverse tamen sunt 
vocationes ad virtutum iter. Si enim omnium 
mortalium unum esset exercitium, quid de aliis fieret? 
Bene igitur provisum est ab unico summoque opifice, ut 
curarum atque actuum humanorum varietas tanta esset, 
quo non solum maiora minorum, sed et minora maioribus 
ornamento presidioque essent. Nec sum nescius, quod 
multis principibus olim gubernatio rei publice immortalem 
gloriam acquisivit, ea videlicet etate, quando iustitia ultro 
ab hominibus colebatur, quando apud eos, ut eleganter 
Sallustius ait, ius bonumque non legibus magis quam 
natura valebat. 
 
 
 
 
 
 
Novit enim figmentum nostrum figulus ille sidereus quid 
cuique expediat, et anime nostre sepe inenarrabilibus 
modis, quibus se tramitibus adiri velit, disponit suaviter. 
Quapropter non inutiliter te natum putes, si patriam 
tuam his presertim temporibus tui egentem, que ut Plato 
vult ortus tui partem sibi iure suo vendicat, ope consilioque 
adiuvas. Notum est apud Ciceronem celeste illud Africani 
dictum: Omnibus qui patriam conservarint, auxerint, 
adiuverint, certum esse in celo diffinitum locum, ubi beati 
evo sempiterno fruantur. Et quod sequitur: Nihil enim 
est, inquit, principi illi deo qui omnem hunc mundum regit 
quod quidem fiat in terris acceptius quam concilia 
coetusque hominum iure sociati, que civitates appellantur. 
Constat ergo iuxta Plotini sententiam non purgatis modo 
purgatique iam animi, sed politicis quoque virtutibus 
beatum fieri posse. 

 

Petrarca gondolatai meghatározóak az új fejedelmi tükör egész koncepciója szem-
pontjából, hiszen azt a problematikát érintik, amelyre már a Mátyásnak ajánlott 
változat is valamiféle választ keresett. Következtetése pedig a politikai erények révén 
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lehetséges beatificatióról lényegében új programot adott a készülő mű számára. Lega-
lábbis erre utal az a szerkesztői eljárás, hogy Andreas Pannonius a leveleket tartal-
mazó fejezetet („Exhortatio ad virtutes”) közvetlenül a teológiai erények tárgyalása 
elé illesztette, vagyis tézisfejezetté emelte. Ebből pedig arra következtetek, hogy 
noha a Petrus de Aquila-kötetet már korábban is olvashatta, legalábbis hallhatott 
róla a ferrarai teológiai viták során, ekkor kezdte figyelmesen tanulmányozni azt, 
mint a legalkalmasabb kézikönyvet a Petrarca megfogalmazásában előadott macro-
biusi-cicerói tézis alátámasztására. Aquila munkája gazdag teológiai érvanyaggal 
támogatja meg az akarat primátusát morálfilozófiai érvek alapján állító Petrarca 
véleményét. A kurrens kutatás szerint az antiintellektualista, szeretetközpontú mo-
rált az ágostoni voluntarizmussal ötvöző Petrarca gondolatai „szembetűnően mo-
dernek, és úgy tűnik közelről, lényegileg utalnak John Duns Scotus nézeteire”.41 
Erre a kompatibilitásra talált rá a magyar karthauzi a második, Ercole d’Estének 
ajánlott királytükrében. Másképp fogalmazva: noha már korábban is a ferences ál-
lásponthoz közeledett, a skolasztika irányzatai közötti váltása, a konkordista törek-
vések feladása, határozott scotista állásfoglalása, vagyis skolasztikus fordulata egy 
reneszánsz szerző – sőt, A Reneszánsz Szerző42 – műveinek megismerésére vezethe-
tő vissza. 

A következtetések levonása, az ilyen és hasonló „deviáns” jelenségek magyaráza-
ta nem egyszerű feladat, és mindenképpen meghaladja egy esettanulmány kereteit. 
Néhány, munkahipotézis jellegű megfontolást azonban érdemes előrebocsátani. Az 
első az immár tudománytörténeti távlatban vizsgálandó Baron-tézist érinti. Hans 
Baron „igazi Petrarcája” nem más, mint Bruniék Petrarcájának reinkarnációja. A 
konstrukció azonban, mint korábban utaltam rá, feltételezte volna Petrarca valami-
féle „fordulatát”, pontosabban belső küzdelmeit, visszahátrálását, majd folyamatos 
oszcillálását egy határozott republikánus, illetve egy „megalkuvó”, konkordista ál-
láspont között. Baron érvelésében jelentős szerepet kapnak az imént idézett 
Portonario-levelek, amelyekhez képest a De vita solitaria ugyanezen kérdést (a 
macrobiusi-porphürioszi erényhierarchiát) tárgyaló részlete43 már a fordulat utáni 
meghátrálást mutatná.44 Azonban amennyiben volt Petrarcának fordulata, az a De 
vita megírása után következett be (a kutatókat az tévesztette meg, hogy a self-
fashioning nagy mestere szándékosan és tudatosan, több művét átírva antedatálta 

                                                      
41  Fenzi: Petrarca, 63. 

42  Lásd például Mazzocco, Angelo: Petrarch: Founder of Renaissance Humanism? In: uő. (ed.): Interpreta-
tions of Renaissance Humanism. Leiden–Boston, 2006. 215–242.; Fubini, Riccardo: Renaissance 
Humanism and its Development in Florentine Civic Culture. In: Woolfson, Jonathan (ed.): Palgrave Ad-
vances in Renaissance Historiography. New York, 2005. 123–124. 

43  Martellotti, Guido (ed.): Petrarca, Francesco: De vita solitaria (I, 4). Torino, 1977. 56–58. 

44  Baron: Petrarch, 30–32. 
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saját válságkorszakát),45 továbbá a Baron szerint a két forrás között fennálló ellentét 
egyszerűen nem igazolható, Petrarca mindkettőben ugyanazt mondja:46 1. a kon-
templatív életforma magasabb rendű az aktívnál; 2. mindazonáltal a politikai eré-
nyek aktív gyakorlásával közvetlenül is el lehet jutni a boldogsághoz. A probléma 
az, hogy a második állítás a Petrarca által hivatkozott források alapján nem verifi-
kálható. Andreas Pannonius politikai teológiája éppen ennek az ellentmondásnak a 
feloldására tesz kísérletet. Scotellus szövegeinek idézése egyfelől, Petrarca határo-
zott követése másfelől 1471-ben ki is jelölik a magyar karthauzi munkájának eszme-
történeti koordinátáit. A következő években (1472 és 1482 között) készült el 
Giorgio Benigno Salviati nagy munkája, a Scotus voluntarista teológiáját rehabilitáló 
Fidericus sive de regno animae című dialógusa;47 Salviati fiatal ferencesként Andreas 
Pannoniusszal egy időben tartózkodott Ferrarában.48 Az Ad Herculem elkészülte 
után két évvel, 1473-ban pedig Rudolf Agricola írja meg a Petrarcát a kulturális 
renovatio atyjaként rehabilitáló, a firenzei humanisták leszűkítő értelmezésével szem-
beforduló és a petrarcai humanizmus európai dimenzióit hangsúlyozó életrajzát 
(Vita Petrarcae).49 Talán az sem véletlen, hogy Agricola munkája éppen abban a vá-
rosban, Paviában készült, amely ekkor a magyar szerzetesnek is otthont adott. 

Föntebb azt mondtam, első látásra úgy tűnik, mintha Andreas Pannonius nem a 
reneszánsz humanizmus Petrarcától eredeztetett republikánus nyelvét beszélné. Ezt 
most annyiban módosítanám, hogy egy revizionista projekt, a 15. század végi Pet-
rarca-revival nyelvét viszont nagyon is beszélte. Sőt, az a gyanúm, ebben az esetben 
„Petrarca” (a művei és a rá hivatkozó művek univerzuma) maga a Nyelv, a rene-
szánsz humanizmus alapnyelve,50 amelynek morálfilozófiai és teológiai koordinátái-
ból (az ágostoni antropológiai pesszimizmusból és a scotusi radikális voluntariz-
musból, az arisztotelészi intellektualista morálfilozófiával és az arra épülő tomista 
morálteológiával szembeforduló platonizáló szemléletből) leszármaztatható ugyan 

                                                      
45  A „nagy fordulat” alapos előkészítésének, irodalmi mintáinak feltárása az utóbbi időszak talán 

legnagyobb jelentőségű felfedezése a Petrarca-kutatásban. Összefoglalóan lásd Santagata, Marco: I 
frammenti dell’ anima: Storia e racconto nel Canzoniere di Petrarca. Bologna, 2004. 75–99. (A datálás körüli 
viták bibliográfiája: 343.) Részletes analízis: Fenzi, Enrico: Dall’ Africa al Secretum. Il sogno di Scipione 
e la composizione del poema. In: uő.: Saggi petrarcheschi. Firenze, 2003. 306–364. 

46  Baron argumentációjának csúsztatására már régebben felhívta a figyelmet Enenkel, Karl E. A. 
(ed.): Petrarca, Francesco: De vita solitaria. Buch I. Leiden, 1990. 438. 

47  Lásd Vasoli, Cesare: Tracce scotiste nella cultura “platonica” quattrocentesca. In: uő.: Immagini 
umanistiche. Napoli, 1983. 238. 

48  Részletes életrajzát lásd Vasoli, Cesare: Notizie su Giorgio Benigno Salviati (Juraj Dragišić). In uő.: 
Profezia e ragione. Studi sulla cultura del Cinquecento e del Seicento. Napoli, 1974. 16–127. 

49  A paviai kontextus jelentőségéről lásd Vasoli, Cesare: Rodolfo Agricola e la Vita Petrarcae. In: Kessler, 
Eckhard – Kuhn, Heinrich C. (Hrsgg.): Germania Latina – Latinitas Teutonica: Politik, Wissenschaft, 
humanistische Kultur vom späten Mittelalter bis in unsere Zeit. I. München, 2003. 241–257. 

50  Tömör, de alapvető összegzés e tekintetben: Kristeller, Paul Oskar: Il Petrarca nella storia degli studi. 
In: Petrarca e la cultura europea, 7–29. 
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több politikai nyelvjárás is, a firenzei republikanizmus éppúgy mint a signoriák, sőt, 
a monarchiák támogatása is, de ez az út visszafelé, a derivátumok felől elindulva 
nem járható be. Főként nem utólag konstruált, már a periodizálásba is értékelő 
mozzanatokat beépítő eljárás útján. 

Az esettanulmány véleményem szerint ugyanarra a problémára világít rá, amely 
az elmúlt évtized egyre erősödő Baron-kritikáinak tanulságaként is összegezhető: a 
reneszánsz mint kultúrtörténeti korszak a maga egészében nem definiálható egyet-
len részhalmaz, a politikai filozófia felől, még kevésbé annak is egy részhalmazából, 
a republikánus gondolkodásból kiindulva. Az újabb reneszánszkutatás meghatározó 
paradigmájává ezért Paul Oskar Kristeller szélesebb kitekintésű kultúrtörténeti defi-
níciója vált, amely a humanizmusban a nyugati retorikai tradíció sajátos fázisát azo-
nosítja.51 A politikai nyelvek kutatásának cambridge-i iskolája viszont e trenden 
kívül álló, sajátos zárványt képez, amennyiben továbbra is a Baron-tézis megtámo-
gatásán munkálkodik. Közismert, hogy milyen szoros szálak fűzik a firenzei repub-
likánus hagyomány transzatlanti pályáját (Machiavelli Firenzéjétől a Cromwell-i 
Anglián át Jefferson Amerikájáig) megrajzoló John Pocock elképzelését a Baron-
tézishez: a Machiavellian Moment52 célja a Locke-féle individualista liberális eredetmí-
tosz lecserélése volt az amerikai demokrácia (s tágabb értelemben a modern demok-
ráciák) genezisében egy másik, a közösségi szerepvállalást hangsúlyozó kommuni-
tárius politikai eredetmítosszal. Az is közismert, hogy milyen karriert futott be ez a 
translatio reipublicae-gondolat a Clinton- és a Blair-adminisztráció, illetve az európai 
szuperbürokrácia kommunitárius ideológiájának kidolgozásában és történeti legiti-
málásában.53 A cambridge-i eszmetörténészek közül talán Quentin Skinner mutat-
kozott a legnyitottabbnak a Kristeller-paradigma irányában, de a Baron-tézisek kri-
tikája még nála is úgyszólván technikai részletkérdésekben merül ki (túl élesnek 
tartja az 1400 körüli korszakhatárt, hosszabb átmenetet képzel el, illetve az Ariszto-
telész-hatás helyett a római örökség jelentőségét hangsúlyozza). Az érdemi ponto-
kon (szekularizált érdeklődésirány, a köztársasági éthosz formálta szabadságesz-
mény, vagy Machiavelli mint a humanista hagyomány folytatója) továbbra is szoro-
san ragaszkodik a republikánus „civic humanism” fölényének baroni leckéjéhez.54 

                                                      
51  Vö. Monfasani, John: Toward the Genesis of the Kristeller Thesis of Renaissance Humanism: Four 

Bibliographical Notes. Renaissance Quarterly, vol. 53. (2000) no. 4. 1156–1173. 

52  Pocock, John G. A.: The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican 
Tradition. Princeton, 1975. 

53  A fentiekről részletesen: Hankins, James: Introduction. In: Renaissance Civic Humanism, 1–13. (Az 
ideológia „visszaáramlásáról” az európai uniós elit köreibe, Jacques Delors és Romano Prodi gon-
dolkodásába: uo., 2. [5. jegyz.]) 

54  A látványos „csatlakozás” Kristellerhez: Skinner, Quentin: Ambrogio Lorenzetti and the Portrayal of 
Virtuous Government. In: uő.: Visions of Politics: II. Renaissance Virtues. Cambridge, 2004. 92. 
(315. jegyz.) Az általános alapvetéssel kapcsolatban említett tézisek ugyanezen kötet bevezetésében 
(Introduction: The Reality of the Renaissance): 2–9. Vö. Hankins: Introduction, 6. 
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Nem volna mindezzel semmi baj, legitim álláspont éppúgy, mint Leonardo Bruni 
Petrarca-értelmezése, még ha a szűkebben vett reneszánszkutatás szempontjából 
nem is túlzottan termékeny. A probléma ott van, hogy a látens nagy elbeszéléshez, 
az alternatív liberális tradíció eredettörténetéhez való hűség ellentmond mind 
Pocock, mind maga Skinner herméneutikai és történet- illetve nyelvfilozófiai néze-
teinek.55 A prezentizmus-ellenesség, a múlt önértékének hangsúlyozása, másságának 
elismerése, a Nagy Elbeszélések iránti szkepszis, amely a politikai eszmetörténet 
terepén főként a német fogalomtörténeti kutatások iránti tartózkodásban mutatko-
zik meg – mindezek Pocock szerint az egyes történelmi régiók, sőt, egyes nemzeti 
kultúrák sajátos, lokálisan érvényes normáinak plauzibilis leírását teszik lehetővé.56 
Ami pedig – Skinner formulázása szerint – segít bennünket „abban, hogy distanciát 
tartsunk saját előfeltevéseinktől és gondolkodásmódunktól, abban tehát, hogy kap-
csolatba kerüljünk más, méghozzá a miénktől nagyon különböző életformákkal”. A 
lokális tudás(ok) belső logikájának elismerése „lehetővé teszi annak felismerését, 
hogy a saját leírásaink és értelmezéseink semmiképpen sem lehetnek privilegizál-
tak”. Ha egyáltalán van közös nevezője a cambridge-i eszmetörténeti iskolához 
kötött szerteágazó elméleti és módszertani megközelítéseknek, az éppen az lehet, 
hogy a múlt saját hangjára való odahallgatás végső soron és ideális esetben egy „ma-
gasabb szintű megértéshez, a kulturális másság iránti nagyobb toleranciához vezet 
el”.57 

Azt hiszem, hogy a magyar politikai eszmetörténet – s tágabb értelemben a ma-
gyar irodalomtörténet – kutatása, s a kutatásból reményeim szerint majdan felépülő 
szintézis58 a cambridge-i iskola örökségéből ezt a tudományfilozófiai és morális 
szempontból egyaránt mélyen motivált célkitűzést mindenképpen elfogadhatja, a 
politikai (és egyéb) „nyelvek” vég nélküli konstruálását, s kivált annak politikailag 
korrekt és célirányos (kommunitárius és republikánus) változatát viszont nem taná-
csos követnie. Az egyes művekbe kódolt, sokszor csak igen szűk idő- és térbeli 

                                                      
55  A kettejük közötti nézeteltérések jelentős része inkább hangsúlykülönbségnek tűnik: vö. Trencsé-

nyi Balázs: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció. In: uő.: A politika nyelvei. Eszmetörténeti 
tanulmányok. Budapest, 2007. 42. (69. jegyz.) 

56  Pocock, John G. A.: Concepts and Discourses: A Differerence in Culture? Comment on a Paper by Melvin 
Richter. In: Lehman, Hartmut – Richter, Melvin (eds.): The Meaning of Historical Terms and 
Concepts: New Studies on Begriffsgeschichte. Washington, 1996. 47–58. A cambridge-i és a né-
met fogalomtörténeti módszer tanulságait összegezve így ír (57): “[…] one cannot propose to ex-
tend either of them to each of the historic cultures of Europe in turn without learning that it is 
not a panacea, and that each culture indeed has […] its own past and its own ways of understand-
ing it.” 

57  Az idézetek: Skinner, Quentin: Interpretation and the Understanding of Speech Acts. In: uő.: Visions of 
Politics. I. Regarding Method. Cambridge, 2002. 125. 

58  A korábbi kutatásokat szintetizáló programcikk: Bene Sándor – Kecskeméti Gábor: Javaslatok egy új 
irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és régi irodalmi részének felépítéséhez. Helikon. Irodalomtudományi 
Szemle, 55. évf. (2009) 1–2. sz. 201–225. 
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koordináták között értelmezhető intenciófaktor feltárása, valamint az adott megnyi-
latkozás szélesebb diszkurzív keretének sűrű leírása (a néhány éves, esetleg évtizedes 
távlatban érvényes kontextuális mező, metaforával megnevezve: „nyelv” kulcsfo-
galmainak definiálása és terminushasználatának retorikai jellemzése) között közvet-
len az átjárás, egyik a másikat eleve feltételezi. (Az előbbi feladat sikeres elvégzése 
előfeltételezi az utóbbiról, a keretről alkotott munkahipotézist, amit azután a konk-
rét interpretáció vagy gyengít, vagy megerősít.) A „nyelv”, illetve „nyelvek” közötti 
hierarchizálás, a longue durée érvényes (eszme)történeti narratívák megalkotása azon-
ban már sokkal problematikusabb: ideológiai motivációk, politikai vagy vallásos 
meggyőződések, egyéni stíluspreferenciák is hathatnak rá.59 Kiiktatni nem lehet, 
módszertani problémának álcázni őket tudományos szemfényvesztés – a különböző 
hitek egymással való szembesítése, a kizárólagosság ösztönének reflektálása és féke-
zése viszont lehetséges, és a cambridge-i iskola jelentős segítséget kínál hozzá azzal, 
hogy az általános „törvényszerűségek” genezisében kiemeli a morális és politikai 
választások, döntések intencionális mozzanatát. 

Ami Skinner módszertanából számomra maradandó értéknek tűnik, az az Aus-
tin-féle beszédaktus-elmélet kiterjesztett, történeti alkalmazása, a szigorúan érvénye-
sített nyelvészeti kritérium, amely az egyes szövegek „jelentése” (vagyis a történeti 
kontextus minél teljesebb körű feltárása) mellett a szerző szövegaktusának illokutív 
erejére kérdez rá, arra, hogy mit „csinált” (a nyelvi cselekvés értelmében) a szerző a 
szöveggel. Ha az egyes szövegektől szövegcsoportok hosszú távú diakrón metszetei 
felé mozdulunk, már nincsenek előregyártott minták, kötelezően követendő példák. 
Az illokutív erők nagy valószínűséggel minden kulturális régióban más és más alak-
zatokba rendeződnek. A miénkben például a politikai szövegek sokkal később (s 
teljesen talán sosem) vesztik el vallásos meghatározottságukat, és a vallásos szöve-
gek is politikai indirekciók egész hálózatát mozgatják. Vagy ahogy a kora újkori 
anyagra elsőként áttekintő pillantást vető Arany László fogalmazott: egyfelől a 16. 
századtól kezdve még „a vallási költemények is többnyire a magyar hazafiság esz-
méit tolmácsolják”. Másfelől meg: „a hit és a haza szerelme egymással a lélekben 
összeolvadt, s ez az érzelem nyilatkozik az akkori vallásos költemények nagyobb 
részében.”60 Meglátása természetesen nemcsak a költészetre, a fikció birodalmára 
érvényes – bár a magyar politikát illetően a kérdés csak félig ironikus: mi nem költé-
szet benne? 

                                                      
59  Összefoglaló elnevezésükként Trencsényi Balázs finom eufémiával a „kutatói prediszpozíció”-t 

ajánlotta: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció, 38. A magam részéről (az eufémia fenntartá-
sa mellett) a „kutatócsoporti prediszpozíció”-t sem tartanám túlzásnak. A fenti hármas tagolás ih-
letője szintén Trencsényi tanulmánya: uo., 36–37. 

60  Arany László: A magyar politikai költészetről. In: Arany László Válogatott művei. Sajtó alá rendezte: 
Németh G. Béla. Budapest, 1960. 249–250. 
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Függelék* 

 

Petrarca-idézetek a De regiis virtutibusban 

 

[Prooemium] Sen., IV, 1 
Sen., XIV, 1 (2) 

De secunda virtute theologica que est spes De otio religioso, II, iv, 13 

Sequitur de tertia virtute theologica que est 
karitas 

Sen., XIV, 1, 13 

De castitate De otio religioso, II, iii, 1 
De otio religioso, II, iv, 4 

De bellis Sen., IV, 1 

Quare Christiani traduntur in manibus 
paganorum? 

Sen., IV, 1 

De dotibus summi ducis bellorum “De Publio Cornelio Scipione Africano” [β], 
II, 8 
Sen., IV, 1 

De mansuetudine et clementia Sen., IV, 1 

De veris laudibus reverendissimi domini 
domini Johannis archiepiscopus Strigoniensis 

Sen., IX, 1 (1) 
Sen., XVII, 4. 

De meditatione regis De otio religioso, I, xii, 2 
Sen., XI, 11 

De meditatione mortis De otio religioso, II, ii, 6–7 
De otio religioso, II, ii, 8 
De otio religioso, II, ii, 9–10 

De beatitudine sanctorum Sen., IV, 2 
Sen., VII, 1 
Sen., IX, 1 (1) 
Sen., XVI, 9 

 

Petrarca-idézetek az Ad Herculem I. könyvében 

 

Prefatio Sen., XVI, 9 

De origine clarissime illustrissimeque domus 
Estensis: capitulum primum 

Sen., XIV, 1 (5) 

Exhortatio ad virtutes: capitulum quartum Fam., III, 12 (4–8) 
Fam., V, 15 (1) 
Fam., XIII, 12 (7) 
Fam., XX, 4 (5) 

De caritate: capitulum XI Sen., XIV, 1 (13) 

De prudentia: capitulum XIII Fam., VII, 15 (3) 

                                                      
*  Lásd a 35. sz. jegyzetet! 
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Quod non oportet fidere propriis viribus 
principem: capitulum XXII 

“De Publio Cornelio Scipione Africano” [β], 
II, 1–6 
Fam., XXII, 14 (11–21) 
Fam., XXII, 14 (22–24) 
Fam., XXII, 14 (52–54) 

De dotibus summi ducis: capitulum XXIII Contra medicum quendam, I 
Sen., IV, 1 

De prima virtute summi ducis: capitulum 
XXIV 

“De Publio Cornelio Scipione Africano” [β], 
II, 8 

De magnanimitate: capitulum XXV “De Publio Cornelio Scipione Africano” [β], 
IX, 15–18 

De virtutibus bellicis et rebus preclarissime 
gestis magnanimi ducis domini Herculis: 
capitulum XXVII 

“De Publio Cornelio Scipione Africano” [β], 
I, 6; [β], X, 1–8; [β], X, 9 
“De Alexandro Macedone”, 1 
“De Hanibale Carthaginensium duce”, 1 
De gestis Cesaris, 1 
Fam., XIV, 5 (7–9) 

De genere bellorum: capitulum XXIX Fam., III, 10 (1) 

De bellicis virtutibus, quibus omnis inimi-
corum fortitudo superatur: capitulum XXX 

Sen., IV, 1 

Exhortatio ad vindicandam iniuriam Christi 
Ihesu ab impurissimis Machumetanis illatam: 
capitulum XXXII 

“De Alexandro Macedone”, 51 
Fam., III, 10, 1–8 
Fam., X, 1 (11–13) 
Fam., X, 1 (21–23) 

De desolatione Christianorum: capitulum XXXIII Fam., XV, 7 (15) 

De coadiutoribus: capitulum XXXIV Fam., XXIII, 11 (6–8) 

De auxilio clarissimi senatus dominorum 
inclite urbis Venetiarum: capitulum XXXV 

Fam., XXII, 14 (12) 

De laude clarissime domus Estensis: 
capitulum XXXVI 

Fam., XIV, 1 (12) 

 

Petrarca-idézetek az Ad Herculem II. könyvében 

 

Lamentatio lugubris: capitulum I Fam., VII, 12 (1) 
Fam., VIII, 7 (1) 

De genere et ordine mortis: capitulum VIII Fam., XXII, 12 (15–17) 
Fam., XXII, 12 (20–22) 

De memoria mortis: capitulum IX De secreto conflictu curarum mearum, I 
De otio religioso, II, ii, 6–7 
De otio religioso, II, ii, 8 

Quomodo corpora damnatorum ab igne 
infernali non consumantur: capitulum XII 

Fam., IV, 13 (1–2) 

Miraculum: capitulum XIII De otio religioso, II, viii, 6 
Fam., III, 12 (6) 

Quartus ordo beatorum: capitulum XVII Fam., XVI, 13 (1) 
Fam., XXIV, 12 (28) 
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SÁNDOR BENE 

Thomas, Scotus, Petrarch: Political Languages of Renaissance Humanism in Andreas Pannoni-
us’ Mirrors for Princes 

 

The study examines and discusses the sources of the two mirrors for princes, De 
regiis virtutibus (1467), dedicated to Mátyás Hunyadi and Ad Herculem (1471), dedicat-
ed to Ercole d’Este, written by Andreas Pannonius (around 1420 – before 1472), a 
Carthusian monk of Hungarian origin. The outcome of research shows that while 
the first work is primarily based on Thomist moral-theological grounds, the latter is 
dominated by Duns Scotus’s voluntaristic, caritas-based theology, and that the shift 
from one scholastic thought to the other was motivated by the fairly significant 
effects of Petrarch on the Hungarian Carthusian. These results are not compatible 
with the Burckhardtian (and Baronian) concept of Renaissance with its generally 
accepted periodization, or that of the Cambridge school of intellectual history with 
its emphasis on the secular (Republican) genesis of the political languages of Re-
naissance Humanism. The study (making use of the research of science history by 
representatives of the Kristeller school), on finding that the most important link 
between the Burckhardtian and the Cambridge narratives was created by Hans Bar-
on’s Petrarch commentaries, arrives at the following conclusions: 

1. Baron’s Petrarch image, compared to the recent findings of the scholarship 
on Petrarch is not arguable. 

2. The ideological narrative based upon it (asserting the superiority of the secu-
larized, Republican school of thought) contradicts the methodological research 
principles of its own creators (John G. A Pocock, Quentin Skinner). 

3. The political “languages” of Renaissance Humanism should always be exam-
ined in a broader context (in the context of the theological and philosophical dis-
courses of the day), while moving in the opposite direction (from the political 
thought to generalized conclusions) seems to be a less feasible solution. The possi-
ble narratives about the history of political thought are bound to differ in different 
regions of Europe. To put it in a different way: the Cambridge master narrative – 
with its “Machiavellian moment”, the transatlantic export of communitarian repub-
licanism – is only one of the possible, locally true narratives; while its methodologi-
cal devices (the historical application of Austin’s theory of speech acts and Geertz’s 
‘local knowledge’ thesis) can be made use of, despite all regional differences. 

 



 

 



 

 

G. ETÉNYI NÓRA 
 
 

A VIZUÁLIS POLITIKAI INFORMÁCIÓK ÉS SZIMBÓLUMOK SZEREPE  
A KORA ÚJKORBAN 

 

 

A 16. században sokat idézett középkori szentenciát, miszerint „ami a művelt em-
bernek a könyv, az olvasni nem tudónak a kép”, a 17. századi röplapokon már úgy 
citálták, hogy „amit a képzettek az írás révén értenek meg, a közemberek a képek 
által”.1 A különbségtétel jól jelzi a szemléleti váltást. A periodikus nyomtatott sajtó-
termékek elterjedését követően a metszetekkel illusztrált röplapokat elsősorban már 
nem az olvasni nem tudó rétegeknek szánták.2 A kiadók a hetilapokban, hírlevelek-
ben kivonatolva közzétett híreket értelmezték a képes háttérinformációkkal. A 17. 
század kezdetére a nyomtatott információ minősége látványosan javult. Már nem 
figyelemfelkeltő, fiktív várostromrajzokat adtak közre például a török elleni háború 
színhelyeiről, hanem hadmérnökök által készített hiteles alaprajzok, térképek, város-
látképek, valamint hadvezérek és diplomaták felismerhető, egyedi portréi jelentek 
meg az e metszetekkel illusztrált röplapokon. Az újságolvasók egyre érdemibb in-
formációkat igényeltek, melyek révén értelmezni tudták az eseményeket.3 

A 17. században neves nürnbergi és augsburgi kiadók a városi tanács által meg-
rendelt „erkölcsnemesítő” metszeteket tettek közzé, melyek házassági tanácsokat 
adtak, gyermeknevelési elveket, műveltségi elvárásokat közvetítettek, életkorokhoz 
rendelt társadalmi szerepeket mutattak be. Az illusztrált röplapok révén nemcsak a 

                                                      
1  „Was Glerte durch die Schrifft verstahn, Das lehrt das Gemähl den gemeinen Man“ „Extract der 

Anhaltischen Cantzley, das ist Abriss wie der Caluinistische Geist […]“ Magyar Nemzeti Múzeum 
Történelmi Képcsarnok 9268.; Harms, Wolfgang – Rattay, Beate: Deutsche illustrierte Flugblätter aus 
dem Jahrhunderte der Reformation und der Glaubenskämpfe. Coburg, 1983. 113.; Schmidt, Peer: Spanische 
Universalmonarchie oder „teutsche Libertet“: Das Spanische Imperium in der Propaganda des Dreissigjährigen 
Krieges. Stuttgart, 2001. 92.; Varsányi Krisztina: Bethlen Gábor megjelenése a korabeli röplapokon. Kút, 6. 
évf. (2007) 3. sz. 147–149. 

2  Schilling, Michael: Bildpublizistik der frühen Neuzeit: Aufgaben und Leistungen des illustrierten Flugblatts in 
Deutschland bis um 1700. Tübingen, 1990.; Harms, Wolfgang – Schilling, Michael: Das illustrierte 
Flugblatt der frühen Neuzeit: Traditionen – Wirkungen – Kontexte. Stuttgart, 2008. 

3  Bauer, Volker – Böning, Holger (Hrsgg.): Die Entstehung des Zeitungswesens im 17. Jahrhundert: Ein 
neues Medium und seine Folgen für das Kommunikationssystem der Frühen Neuzeit. Bremen, 2011.; Arndt, 
Johannes – Körber, Esther-Beate (Hrsgg.): Das Mediensystem im Alten Reich der Frühen Neuzeit 
(1600–1750) Göttingen, 2010.; Faulstich, Werner: Medien zwischen Herrschaft und Revolte: Die Medien-
kultur der frühen Neuzeit (1400–1700). Göttingen, 1998.; Briggs, Asa – Burke, Peter: A média társada-
lomtörténete. Gutenbergtől az internetig. Budapest, 2004.; Böning, Holger: Weltaneignung durch ein neues 
Publikum: Zeitungen und Zeitschriften als Medientypen der Moderne. In: Burkhardt, Johannes – Werkstet-
ter, Christine (Hrsgg.): Kommunikation und Medien in der Frühen Neuzeit. München, 2005. 
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városi statútumok váltak könnyebben elfogadhatóvá, hanem a városi polgárok min-
dennapjainak szerves részévé tették a nyomtatott szöveges és képi információt.4 
Délnémet nyomdaközpontok polgárai szívesen díszítették röplapok nagyméretű 
metszeteivel magánházaikat is. Az arisztokráciához hasonlóan a városi kulturális elit 
is gyűjtötte raritásként, információ-tezaurálás céljából a korabeli eseményeket ábrá-
zoló grafikákat, metszeteket.5 Német birodalmi városok krónikáiban, diáriumaiban a 
kéziratos feljegyzések mellé nyomtatványokat is mellékeltek.6 Egy 1661 és 1670 
között vezetett regensburgi kéziratos krónikába a birodalmi gyűlés eseményeiről 
metszeteket illesztettek,7 mert külön értéket jelentett a röplapon való megörökített-
ség. Azonos szimbólumokra építő, egymásra reflektáló röplapok jelentek meg, je-
lezve, hogy a kiadók folyamatos olvasóközönséggel is számolnak. 

A harmincéves háború alatt gúnyrajzok sora ítélte el a korszak híréhségét,8 de a 
képes műfajok tanították is a nyomtatott információkkal való együttélést. Egy 1620-
ban kiadott röplap követendő példaként mutatta be a szántóföldön dolgozó pa-
rasztembert, aki kívül maradt a városi politikai kríziseken.9 E röplap német verse a 
közélet iránt nyitott közembereket intette távolságtartásra, a latin szöveg viszont 
Vergilius Aeneisét idézte a falovat megtaláló trójaiak vitájáról és a közös döntéshozás 
felelősségéről. A nyilvánosság növekvő politikai jelentősége10 a nyomtatott sajtó-
termékek önreprezentációjában is érzékelhető, egyszerre jelezve a híráradatban rejlő 

                                                      
4  Schilling: Bildpublizistik der frühen Neuzeit.; Wolfgang – Schilling: Das illustrierte Flugblatt der frühen 

Neuzeit. 

5  Künast, Hans-Jörg: Die Graphiksammlung des Augsburger Stadtschreibers Konrad Peutinger. In: Paas, John 
Roger (Hrsg.): Augsburg, die Bilderfabrik Europas: Essays zur Augsburger Druckgraphik der Frü-
hen Neuzeit. Augsburg, 2001. 

6  Mauer, Benedikt: Sammeln und Lesen – Drucken und Schreiben: Die vier Welten des Augsburger Ratsdiener 
Paul Hector Mair. In: Mauelshagen, Franz – Mauer, Benedikt (Hrsgg.): Medien und Weltbilder im 
Wandel der Frühen Neuzeit. (Dokumenta Augustana, Bd. 5.) Augsburg, 2000. 107–132.; Tschopp, 
Silvia Serena: Wie aus Nachrichten Geschichte wird: Die Bedeutung publizistischer Quellen für die Augsburger 
Chronick des Georg Kölderer. Daphnis, vol. 37. (2008) no. 1–2. 2008. 33–78. 

7  Stadtarchiv Regensburg Chroniken I Ae 2 28 Anonym Chronik No. 4 ab Anno 1661–1670.; G. 
Etényi Nóra: A nyomtatott információ értéke és funkcióváltozásai a kora újkorban. Aetas, 27. évf. (2012) 4. 
sz. 122–143. 

8  „Der Sih dich für.“ Niemetz, Michael: Antijesuitische Bildpublizistik in der Frühen Neuzeit: Geschichte, 
Ikonographie und Ikonologie. Regensburg, 2008. 128., 391.; R. Várkonyi Ágnes: Információrobbanás a ko-
ra újkorban (XVI–XVIII. század), előadás 2012. május 9-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Információs Technológiai Karán. 

9  „Currus Cursus Mundi, Der Welt Lauff“; „Scinditur incertus studia in contraria mundus.” 
Kunstsammlung Veste Coburg XIII. 443, 65. Coburgi kutatásaimat DAAD-ösztöndíj segítette, 
ezúton is köszönöm. 

10  Brendecke, Arndt – Friedrich, Markus – Friedrich, Susanne (Hrsgg.): Information in der Frühen 
Neuzeit: Status, Bestände, Strategien. Berlin, 2008.; Körber, Esther-Beate: Öffentlichkeiten der frühen Neu-
zeit: Teilnehmer, Formen, Institutionen und Entscheidungen öffentlicher Kommunikation im Herzogtum Preussen 
von 1525 bis 1618. Berlin–New York, 1998. 
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lehetőségeket és veszélyeket. Egy 1632-es röplap a hétköznapok világába beépült 
jelenségként mutatta be a nyomtatott újságkészítés hatékony mechanizmusát.11 Az 
újságok közzétételének „politikai színpadként” való megjelenítése azonban arra 
intette a hírfogyasztókat, hogy a látható mellett a mögöttesre, a színfalak által rejtett 
világra is gondolni kell.12 A metszeten a kiadói műhely középpontjába egy bohóc-
sapkás vándorkomédiás, a „felfordult világot” jelképező figura, valamint egy önma-
ga felé forduló, saját tollazatát rendező vándormadár került. 

Nagy belpolitikai krízisek, felekezeti konfliktusok, a harmincéves háború, az angol 
polgári forradalom, a Fronde-mozgalom időszaka ugrásszerű fejlődést eredménye-
zett a politikai kommunikáció tempójában, hatékonyságában, a megcélzott befoga-
dó közönség szélesítésében. A többféle hatalom által is elérhető „köz” vélemény 
meggyőzésének óriási gazdasági, stratégiai, politikai és katonai tétje lett. 

Az egymással is versengő hatalmi központok propagandája nyílt titokként kezelte 
az ellenfél politikai motivációt, s a befogadó közönséget tanította az érdekek kita-
pintásának mikéntjére, az érdekegyeztetés művészetére. Christoph Weickmann ulmi 
műkincskereskedő a művelt ifjaknak már nem sakkot, hanem hatvanféle többténye-
zős stratégiai játékot ajánlott a korszerű tudás megszerzésére „most kitalált királyi 
játékokat” bemutató művében 1664-ben.13 A híres metsző, Matthias Küssel által 
komponált címlap is hirdette a kötet koncepcióját, az érdekegyeztetés összetett 
tudást igényelő ismeretét. A metszeten a viszály, az irigység, a gonosz elleni küzde-
lem mellett a politikai szándékok és érdekek összehangolásának erényei 
(„Prudentia”, „Constantia”, „Vigilantia”, „Tolerantia”, „Fidelitate”) is megjelentek. 
Weickmann (1617–1681) ulmi városi tanácsosként közvetlenül láthatta a Német-
római Birodalom szerepvállalásának jelentőségét az 1663–64-es török elleni hábo-
rúban.14 

Az államelméleti ismeretanyag iránt növekvő igényhez alkalmazkodva új nyom-
tatott műfajok alakultak ki, kifejezetten az elit fiatalabb generációja számára közzétéve 

                                                      
11  „Newe Jahr Avisen, In Jehan Petagi Kramladen zu erfragen, Allen Kauffleuten und Zeitungs Lieb-

habern die sich taeglich darmit tragen und schleppen zu diesem Newen 1632 Jahr dediciret.“ 
Harms, Wolfgang – Rattay, Beate: Illustrierte Flugblätter aus den Jahrhunderten der Reformation und der 
Glaubenskämpfe. Coburg, 1983.; Hölscher, Lucien: Öffentlichkeit und Geheimnis: Eine begriffsgeschichtliche 
Untersuchung zur Entstehung der Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit. Stuttgart, 1979. 

12  R. Várkonyi Ágnes: Szimuláció, etika és törvényesség 1660–1711. In: G. Etényi Nóra – Horn Ildikó 
(szerk.): Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori magyar politika szerepjátékai. Budapest, 2010. 235–
270. 

13  71. Q. 27. „New-erfundenes grosses Königs-Spiel welches sich zwar mit dem Sinnreichen und jeder-
zeit hoch berühmten Schach-spiel etwas vergleichet jedoch aber von demselbigen hierinnen 
mercklichen underschieden wird, […] durch Christoph Weihmann 1664 Ulm Balthasar Kühnen 
[…]“ VD 17. 39:125786Y. 

14  Schmitt, Elmar – Appenzeller, Bernhard: Balthasar Kühn: Buchdruckerei und Verlag Kühn: Ulm 1637–
1736. Bibliographie: mit einer Geschichte des Ulmer Buchdrucks von 1571–1781 und einer Darstellung der 
reichsstädtischen Bücher und Zeitungszensur. Weissenhorn, 1992. 
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praktikus politikai ismereteket. „Ratio status vagabundi” címmel tíz füzetben ano-
nim módon jelent meg egy pamfletsorozat, mely látványosan megkomponált met-
szetekre építve vezette be olvasóit a politikai gondolkodás világába, a színlelt érté-
kek és valós érdekek ellentétére, a politikai élet és a nyilvánosság kísértéseire is rá-
mutatva. Az összesen mintegy ezeroldalas mű népszerűségét és időszerűségét jelzi, 
hogy 1675 és 1681 között nyolc kiadást ért meg.15 

A politika világát megjelenítő képi szimbólumok, szatírák nagyobb része külpoli-
tikai vonatkozású. A nyomtatott sajtótermékek hírei között is domináltak a nemzet-
közi értesülések, hiszen a távoli híreknek nagyobb volt az üzleti értékük és kisebb a 
politikai kockázatuk. A 17. századi szövetségrendszerekben vívott háborúkat legiti-
málni kellett, bemutatva a kiterjedt tengeri és szárazföldi hadszínterek változó erővi-
szonyait a szélesebb nyilvánosság számára is. A közérthető szimbólumok a kitágult 
politikai térben való tájékozódás szükségességét fogadtatták el a kevésbé művelt 
befogadóval is.16 Egy 1672-ben hollandból fordított német röplap17 egy kártyaasz-
talt jelenített meg. A kép alatti szövegben 36 szereplő érzékeltette az európai hatal-
mi erőviszonyok alakításáért folytatott küzdelem tényezőit Svédországtól Portugáli-
áig, Angliától Velencéig. A szemléletes külpolitikai körképek több nézőpontot kí-
nálva adtak egyfajta értelmezési keretet, sokszor előre is jelezve külpolitikai krízise-
ket. Egy 1680-as német röplap a béke álmában ringatózó Germániát kárhoztatta, 
mert „nem veszi észre, hogy Európa népei páncélt öltenek”.18 

A pamfletek fiktív keretjátékai megadták a bepillantás élményét a hatalomgya-
korlók világába, különböző királyi udvarok, különösen XIV. Lajos udvarának, „tit-
kos kabinetjének”, pontosan meg nem nevezett udvari embereinek megszólaltatásá-
val. A konkrét eseményekre vonatkozóan igen változatos színvonalú információk az 
adott udvar soktényezős politikai érdekköreire is felhívták a figyelmet, amint a dip-
lomáciai jelentések és kéziratos hírlevelek, újságok is kiemelt hírként kezelték az 

                                                      
15  G. Etényi Nóra: A politika arcai és álarcai a 17. századi pamfletekben és röplapokon. In: Színlelés és 

rejtőzködés, 203–233. 

16  Schilling, Heinz: Early Modern European Civilization and its Political and Cultural Dynamism. Lebanon 
(NH), 2008.; Malettke, Klaus: Hegemonie – multipolares System – Gleichgewicht: Internationale Beziehungen 
1648/1659 – 1713/1714. (Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehungen, Bd. 3.) Pa-
dernborn, 2012. 72–88.; Kampmann, Christoph – Krause, Katharina – Krems, Eva-Bettina – Ti-
scher, Anuschka (Hrsgg.): Bourbon, Habsburg, Oranien: Konkurrierende Modelle im Dynastischen Europa 
um 1700. Köln–Wiemar–Wien. 2008. 

17  „Ausländisch-Europäischer Potentaten wie auch Französisch- und Holländischer Kriegs-
praeparatorien Staats-Discurs.“ Paas, John Roger: The German Political Broadsheet, 1600–1700. 
Volume 10. 1671–1682. Wiesbaden, 2010. 309–310. (P-3221, P-3222.) 

18  „Das von süsser Friedens Ruh schlaffend und über heuntigen Welt- und Kriegs-Lauff Traumende 
Teutschland.“ Schumann, Jutta: Das politisch-militärische Flugblatt in der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts als Nachrichtenmedium und Propagandamittel. In: Harms, Wolfgang – Schilling, Michael 
(Hrsgg.): Das illustrierte Flugblatt in der Kultur der Frühen Neuzeit. (Mikrokosmos, Bd. 50.) 
Frankfurt am Main, 1998. 226–258. itt: 248. 
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udvari kapcsolati hálók változásait. Az 1670-es években hollandból fordított pamf-
letek, röpiratok, röplapok – miközben Franciaországgal szembeni szövetségrend-
szer építését argumentálták – új államelméleti és nemzetközi jogi normákat építettek 
be a formálódó politikai nyilvánosságba. A folyamatot felgyorsította a neves német-
alföldi metszők iránti növekvő érdeklődés különböző európai hatalmi központok-
ban, mint a császári vagy a pápai udvarban. 

A 17. század utolsó harmadától Romeyn de Hooghe (1645–1708) képi politikai 
szatírái hatottak leginkább a nemzetközi nyilvánosságra. Hooghe reprezentatív met-
szeteivel és hatásos karikatúráival II. Orániai Vilmos holland és angol propagandájában 
alapvető szerepet játszott.19 A jogi műveltséggel is rendelkező kvalitásos metszőnek 
és műhelyének mintegy ötszáz politikai allegóriája országhatárokat átlépve terjesz-
tette a korabeli külpolitika formálódó nemzetközi normáit – s ezzel együtt Anglia, 
valamint szövetségeseinek érdekeit. 1674-ben Franciaország Hollandia elleni táma-
dását európai krízisként megjelenítve egy mozgalmas képbe sűrítette a „hatalmi 
erőegyensúly” elvét mint mentendő értéket Franciaország nagyhatalmi törekvéseivel 
szemben. A mintegy ötven magyarázó jelzettel ellátott művét halála után, 1709-ben 
és 1711-ben is aktualizálva közzétették.20 A francia háborús pusztítás érzékletes 
megjelenítése mellett az állam növekvő szerepével kapcsolatos kritikát is megfogal-
mazott a köztársaságpárti művész 1674-ben. 

Hooghe röplapon az európai külpolitikai erőviszonyok változását XIV. Lajos 
„politikai laboratóriumaként” jelenítette meg,21 1674-ben egy franciaellenes szövet-
ség létrehozásának szükségességét hirdetve. A jól sikerült gúnyképet 1688-ban, 
Franciaország Pfalz elleni támadásakor újra közzétették, az aktuális viszonyokhoz 
igazítva. Az új változat a török elleni hadszíntérre, XI. Ince pápa növekvő politikai 
súlyára, s a „dicsőséges forradalom” fordulataira reflektált.22 A szimbólum ismét 
legitimálta az európai hatalmi erőviszonyokat alapjaiban befolyásoló francia politi-
kával szembeni koalíciót. Bár a politikai propaganda nyilvánvaló, az újdonságok 

                                                      
19  Hollstein, Friedrich W. H.: Dutch and Flemisch Engravings, Etchings and Woodcuts. Amsterdam, 1949. 

Nr. 146.; Vollmer, Hans (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Ge-
genwart. Bd. 17. Leipzig, 1924. 458–461.; Muller, Frederick: De Nederlandsche geschiedenis in platen: Be-
redeneerde beschrijving van Nederlandsche historienplaten, zinneprenten en historischje kaarten. Amsterdam, 
1863–1882.; Landwehr, John: Romeyn de Hooghe, the Etcher: Contemporary Portrayal of Europe, 1662–
1707. Leiden, 1973.; Langemeyer, Gerhard: Aesopus in Europa: Bemerkungen zur politisch-satirisch Gra-
phik des Romeyn de Hooghe (1645–1706). Münster, 1972.; Rózsa, György: Romeyn de Hooghe und die 
Türkenkriege in Ungarn. Oud Holland, vol. 77. (1962) no. 1. 101–111. 

20  Balans van Affaires van Staet en Oorlogh in’t Christenrijck Kunstsammlung Vestung Coburg 
VIII. 194, 90. Landwehr: Romeyn de Hooghe, 206–207. 

21  „Den Franschen Algemist In Faustus Faustus van Straetsburg.“ Kunstsammlung Vestung Coburg, 
Rotterdam Atlas van Stolk. Kessemeier, Siegfried – Schulze, Heiko K. L.: Ereignis Karikaturen: Ge-
schichte in Spottbildern, 1600–1930. Münster, 1983. 115. 

22  G. Etényi Nóra: Pamflet és politika. A hatalmi egyensúly és Magyarország a 17. századi német propagandá-
ban. Budapest, 2009. 308–318. 
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kikísérletezésére alkalmas laboratóriumi kohó elemzőbb megközelítésre ösztökélte a 
befogadót. A spanyol örökösödési háború időszakában ismét kiadták23 a „mai idők 
francia laboratóriumát” éppen annak a párhuzamnak a megértetése céljából, hogy 
miért kell szerepet vállalnia Angliának 1706-ban az új európai hatalmi erőviszonyok 
kialakításakor. 

Philibert Bouttats (1650–1722) antwerpeni rézmetsző és kiadó az „európai poli-
tika szerencsekerekével” érzékeltette a nemzetközi erőviszonyok fordulatát 1690-
ben.24 A kor kedvelt és közkeletű szimbólumára építő röplap nem volt könnyen 
értelmezhető, magyarázatok sora segített a művelt elitnek, hogy a jelenetet politikai 
allegóriaként pontosan értelmezze. Legbelül az örökkévalóságot jelképező kígyó 
alkotta a kereket, melyre a hatalomgyakorlás szimbólumai épültek küllőkként. A 
legjelentősebb európai hatalom képviselőjeként, liliomos turbánon taposva I. Lipót 
császár volt látható, akihez a kígyó fején nyugvó hatalom oszlopa vezetett küllőként, 
jelezve, hogy tartóoszlopa a Német-római Birodalomnak. A Habsburg fennhatóság 
alatt álló Antwerpenben kiadott röplap I. Lipót mellett II. Károly spanyol királyt is 
meghatározó európai hatalmi tényezőként ábrázolta. Pálmafa érzékeltette az új an-
gol uralkodó, Orániai Vilmos növekvő jelentőségét, aki a szabadság zászlajával ér-
kezett, melyet Hollandia nevében emelt fel. Az arcvonásokat tekintve egyedi, de 
fiktív ábrázolások kivont karddal jelenítették meg a török elleni háborúban küzdő 
III. János György (1647–1691) szász és II. Miksa Emánuel (1662–1726) bajor vá-
lasztófejedelem s Brandenburg növekvő szerepét, mert Kronosz mellett Mars for-
gatta az európai politika szerencsekerekét. A kor mitológiai jelképrendszerének 
megfelelően a küzdelmet Herkules és Justitia legitimálta. A metszet jelenete szerint 
XIV. Lajos nyílt és titkos szövetségesei végérvényesen kiestek az európai politika 
tényezői közül. A holland nyelvű röplap egyik kulcsszereplője Thököly Imre, aki 
1690-ben egy nagy török ellentámadás segítségével, I. Apafi Mihály április 14-i halá-
la után, rövid ideig az erdélyi fejedelmi címet is meg tudta szerezni. Thököly Imre 
Belgrád török visszafoglalásakor újra hatalmi tényezőként jelent meg az európai 
politikai nyilvánosság előtt,25 bár Bádeni Lajos a császári seregekkel október végére 
kiűzte Erdélyből. 

Az antik világszemléletet örökítő „forgandó szerencse” kép a késő középkorban 
lett népszerűvé. A kora újkori grafikai és irodalmi ábrázolások révén az elittől a 

                                                      
23  Forneys des Oorlogs Kunstsammlung Vestung Coburg. 

24  A Graphische Sammlung München Inv.-Nr. 375464 1690-re datálja: Museum van Gijn 
Historieprenten inv. Nr. 2275. Variánsa: British Museum Prints and Drawings Satires, AN 
25507001. Rézmetszet: 330x385mm. 

25  G. Etényi Nóra: Thököly Imre és az európai politika szerencsekereke. In: Mikó Gábor – Péterfi Bence – 
Vadas András (szerk.): Tiszteletkör. Történeti Tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. 
születésnapjára. Budapest, 2012. 597–606. 
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legszélesebb rétegekig ismertté vált,26 így a politikai ismeretek közvetítésének és a 
véleményformálásnak is hatékony eszköze volt. A döntéshozó és kulturális elit min-
den részletében és jelentésrétegében értette, s politikai allegóriaként értelmezte az 
utalásokat konkrét krízisek, változások kapcsán. A kevésbé művelt befogadó réteg a 
szimbolikus jelentést, a fordulópont jelentőségét ismerhette fel: a Fortuna-kerék 
kalendáriumok, sorsvető könyvecskék és kártyajátékokon is feltűnő ábrázolásai 
révén. A szimbólumban rejlő kettősség, a virtusból fakadó jó szerencse és az 
„Occassio” adta kedvezőtlen fordulat az értelmezésben is visszaköszön. A metsze-
tek jelenthettek dicsőítő propagandát és szatirikus gúnyképet is, mindezzel pedig 
távolságtartást sugalltak a politika világától. 

Martino Rota a forgandó szerencse allegóriájával érzékeltette a lepantói csatáról 
készült 1572-es sorozatában a török elleni győzelem katonai és politikai jelentősé-
gét, hirdetve a pápai állam diplomáciai szerepét, a keresztény összefogás eredmé-
nyességét, az „Athleta Christi” dicsőségét, s a török háborúkban egy új korszak 
reményét.27 

A harmincéves háború kezdetén profánabb értelmezései is megjelentek a politi-
kai szerencse gyorsan forgó kerekének. II. Ferdinánd császár uralkodói legitimitását, 
s az általa birtokolt koronák egymást erősítő szerepét fogalmazta meg képileg is egy 
latin nyelvű röplap 1620-ban.28 Az uralkodás középkori krónikákban sokszor citált 
szerencsekereke II. Ferdinánd esetében a politikai reprezentációt szolgálta, ellenfele, 
Pfalzi Frigyes rövid cseh királyságát azonban gúnyrajzként interpretálta a katolikus 
propaganda. A képileg is könnyen értelmezhető, rövid német magyarázattal egyér-
telműsített jelenet szerint Frigyesnek pfalzi választófejedelemként emelkedett a 
politikai csillaga, de cseh királyként gyorsan eltűnt a hatalom csúcsáról, koronáját 
veszítve, tengerbe zuhanva, ahonnan holland rokonai halászták ki. A politikai alle-
góriát még gúnyosabbá teszi, hogy már nem az égiek irányították a kerék gyors 
mozgását, hanem Pfalzi Frigyes tanácsadói: heidelbergi udvari prédikátora, Abra-
ham Scultetus és Ludwig Camerarius okozták a vesztét.29 Még jobban leegyszerűsített 

                                                      
26  Henkel, Arthur – Schöne, Albrecht (Hrsgg.): Emblemata: Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und 

XVII. Jahrhunderts. Stuttgart–Weimar, 1996. 1796–1811.; Ripa, Cesare: Iconologia. Ford., jegyz., utó-
szó: Sajó Tamás. Budapest, 1997. 214–217.; Knapp Éva: Emblematikus költészet? Az irodalmi hagyo-
mányozódás rétegei Rimay János Fortuna-Occasio versében. In: uő.: Irodalmi emblematika Magyarországon 
a XVI–XVIII. században. Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez. Budapest, 2003. 
119–158. 

27  Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Budapest, 1986. 18–19. 

28  „Rota Fortunae Regia in Auspicatum In Austriam Ab Augustissima Inauguratione Francofurdiana 
Reditum, Coronam et Insignia Regni Tum Electionem in invictissimum et Gloriosissimum 
Romanorum Imperatorem semper Augustum assumentis […] 1620.” VD17 1:091855E Paas P-
489 Harms II. 162. 

29  „Dess gwesten Pfalzgrafem Glück und Unglück.“ Wolf, Peter – Henker, Michael – Brockhoff, 
Evamaria – Steinherr, Barbara – Lippold, Stephan (Hrsgg.): Der Winterkönig: Friedrich V. der letzte 
Kurfürst aus der Oberen Pfalz: Amberg, Heidelberg, Prag, Den Haag. Augsburg, 2003. 12–15. 
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szimbólumra épített az a röplap, mely a sas és az oroszlán küzdelmeként mutatta be 
a Kronosz által a cseh királyság körül hajtott szerencsekereket. A gyors politikai 
változást érzékeltető, szintén 1620-ban kiadott császárpárti röplap értelmezése sze-
rint kezdetben a pfalzi oroszlán kerekedett felül, de a küzdelem végül a sas győzel-
mét hozta.30 Egy protestáns röplap viszont a katolikus egyház támaszainak csökke-
nő politikai súlyát mutatta be a továbbforgó szerencsekerékkel.31 

1630 körül újfent közzétették a „Német-római Birodalom világórájaként” a poli-
tika szerencsekerekét.32 Ez a röplap nem leegyszerűsítve, hanem többszörös szim-
bólumrendszert alkotva értelmezte az újabb fordulatot az 1631. szeptember 17-i 
breitenfeldi csata után. A csak rövid magyarázatokkal ellátott metszet a nagy háború 
kezdetét jósoló próféciaként utalt vissza az 1618-as üstökösre, melyet egy 1630-ban 
bekövetkezett napfogyatkozással állított párhuzamba. A röplap politikai programja, 
a protestáns apokaliptikus próféciákra építve,33 a pfalzi választófejedelem korábbi 
fellépését is legitimálva, új korszakként Gusztáv Adolf svéd uralkodó sorsfordító 
szerepét hirdette. Az óraszerkezet mechanizmusával továbbforduló szerencsekerék 
az antik világképet tükrözte. A sűrített, egymásra torlódó szimbólumok időszemlé-
lete is sokrétű, az örökkévalóságtól a homokóráig nagy ívet fog át. Míg a próféciák 
megszüntetik az időt, addig a prognózisok az időbeliséget erősítik.34 A világóra kö-
zéppontjában a hatalom oszlopa, tornya látható, melyben a választófejedelmek mér-
legelik egy új szövetségkötés lehetőségét és veszélyét. A fiktív jelenetben a választó-
fejedelmek útkeresését a pápa, az angol király, a hollandok és a jezsuiták kísérik 
figyelemmel, érzékeltetve a hatalmi átrendeződés nemzetközi hatását. 

A politika szerencsekereke egyes hatalmak virágkorát és hanyatlását is jelképezte. 
Amszterdamban X. Károly Gusztáv svéd király 1660. február 13-án bekövetkezett 

                                                      
30  „Erstlich wolgedeutes Böhmisches Glücks und Unglücks Raht, hernach in Radt, doch mit der 

That schad und unraht Wesen.“ Bohatcová, Mirjam: Irrgarten der Schicksale: Einblattdrucke von Anfang 
des Dreissigjährigen Krieges. Prag, 1966. 57.; „Alhier sih an das Bemisc Glück, A, Es hebt auff B und 
wirfft wieder zürück C.“ 

31  Römisch Cathol. Wunderseltzames Glücks-Rad, auch wahre Abcontrafactur des Antichristischen 
Bapsthumbs 1620 VD17 23: 244742W; Niemetz: Antijesuitische Bildpublizistik, 318–319. 

32  „Dess Römischen Reichs Grosse Welt Uhr“ VD17 12669127A; Harms, Wolfgang: Deutsche 
illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Tübingen, 1985. 385.; Paas, John Roger: The 
Changing Image of Gustavus Adolphus on German Broadsheets, 1630–1633. Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, vol. 59. (1999) 226–228.; Niemetz: Antijesuitische Bildpublizistik, 389. 

33  Gilly, Carlos: „Észak Oroszlánja”, a „Sas” és a „Végítélet Krisztusa”. Politikai, vallásos és chiliaszta publi-
cisztika a harmincéves háború röpirataiban, illusztrált röplapjain és népi énekeiben. In: Balázs Mihály – Font 
Zsuzsa – Keserű Gizella – Ötvös Péter (szerk.): Művelődési törekvések a kora újkorban. Tanul-
mányok Keserű Bálint tiszteletére. Szeged, 1997. 103–110. 

34  Koselleck, Reinhart: Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main, 1979.; 
Ács Pál: Az idő ósága – Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban. Budapest, 2002.; Tren-
csényi Balázs: Államrezon – állam nélkül. In: uő.: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. 
Budapest, 2007. 136–150. 
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halálát követően tették közzé azt a kiadványt,35 mely az emberi életkorokhoz rendelt 
morális elvárásokhoz hasonlította a monarchiák, uralkodók és politikusok pályáját. 
Hét, jól felismerhető attribútummal ábrázolt alak a békét, a jólétet, a „vanitást”, a 
hatalmat, a viszályt, az irigységet, a háborút testesítette meg, míg a földön a nélkülö-
zést szimbolizálta egy fekvő alak. A kerék középpontjában a svéd uralkodó halálos 
ágyát vette körül felesége és fia, a későbbi XI. Károly. A keréken látható allegóriák 
egyrészt a harmincéves háború alatt nagyhatalommá váló Svédország európai szere-
pét érzékeltették, másrészt X. Károly Gusztáv politikai örökségét is értékelték. 
1658-ra Svédország legnagyobb területi kiterjedését érte el, az olivai békekötés ide-
jére azonban már a lengyelországi és a dánok elleni háborúban is kedvezőtlen for-
dulat állt be Svédország számára. A metszeten két másik nagy formátumú európai 
hatalomgyakorló sorsára is utaltak: Jules Mazarin kardinális 1661 márciusában be-
következett halálára, valamint Oliver Cromwell holttestének 1661 januárjában lezaj-
lott kihantolására és meggyalázására. A fiktív jelenet ismét felhívta a figyelmet a 
belpolitikai krízisek nemzetközi hatására. Az északi erőviszonyok átrendeződését 
tizenkét hatalom képviselői között I. Lipót császár, II. János Kázmér lengyel király, 
VII. Sándor pápa, Frigyes Vilmos brandenburgi választó, II. Károly angol és IV. 
Fülöp spanyol király is figyelemmel kísérte. A politikai allegóriát nem magyarázták, 
hanem a neves amszterdami költő, Jan Zoet versét mellékelték hozzá.36 

Az 1661-es amszterdami röplapra több vonatkozásban is építő, 1706-ban kiadott 
holland politikai szerencsekerék a Szentszék csökkenő európai súlyát érzékeltette. A 
kép középpontjában látható Fortuna Róma előtt, a Tiberisből, egy kagylóból lépett 
ki. A kép katolikus- és pápaellenes változata a janzenisták erősödő és a jezsuiták 
csökkenő befolyását jósolta, jelezve a francia orientáltságú XI. Kelemen pápa ha-
talmának megroppanását.37 

A nemzetközi politikai erőviszonyokat ábrázoló röplapok gondosan komponált 
metszetei a vizuális információ 17. századi átértékelődését bizonyítják. A bevett 
szimbólumokat a közemberek is értelmezni tudták, de az allegóriák konkrét jelen-
tését a művelt elit számára feliratok azonosították, elvontabb, egyre kifinomultabb 
jelentést is sugallva. E képi összegzések sok információt közvetítettek,38 élvezete-
sen, így a felgyorsuló, országhatárokat átlépő híráramlás ideális eszközeivé váltak. 
A sokszor egymásba torlódó jelképrendszerek többféle képi hagyományra építet-
tek, s új szimbólumokat is népszerűvé tettek. A röplapokat nyomtató kiadók az 
értelmezést segítve a korszak nagyhatású képi „szimbólumtárait”, emblémás köny-

                                                      
35  “T’ Radt van Avontveren. Dus Draeyt Dus Gaet Des Werelts Staet” Muller: De Nederlandsche 

geschiedenis in platen, 2153. tétel; British Museum Satires, 1004. tétel. 

36  Cordes, Rudolf: Jan Zoet, Amsterdammer (1609–1674): Leven en werk van een kleurrijk schrijver. 
Hilversum, 2008. 

37  “Roomse Rad van Avontuur.” Kunstsammlung Vestung Coburg. 

38  Burke, Peter: Augenzeugenschaft: Bilder als historische Quellen. Berlin, 2010. 
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veket, Ovidius Metamorphosesának jeleneteit, Cesare Ripa Iconologiájának változatait 
és Aesopus fabuláit is rendszeresen közzétették. 

A 17. század közepétől a vizuális politikai információközlésnek új műfajai jelen-
tek meg, melyek kifejezetten a döntéshozó politikai és kulturális elit számára készül-
tek. Francia mintát követve Európa-szerte népszerűvé váltak a nagyméretű, több 
nyomódúcon készített fali naptárlapok, melyek diplomáciai ajándékként is funkcio-
náltak, de városi hivatali épületet is díszítettek.39 A metszeteken nem a feliratok 
orientáltak, hanem a gondosan kivitelezett alaprajzok, városlátképek, uralkodói, 
hadvezéri portrék tették egyértelművé, hogy az előző év legfontosabb eseményei 
közül melyiket állította középpontba a művész. Ezek a kvalitásos, sokszorosított 
grafikák világi és egyházi hatalmak számára is remek lehetőséget jelentettek aktuális 
politikai fordulatok iránti érdeklődés felkeltésére, s nemcsak személyek, hanem 
konkrét döntések reprezentációjára és propagandájára.40 

Párizsi almanach royalok elsősorban XIV. Lajost és családját emelték a kompo-
zíció középpontjába, de a párizsi Szent Jakab utcában tették közzé a Jan Sobieski 
lengyel király 1683-ban Bécs felmentéséhez nyújtott segítségét reprezentáló nyom-
tatványt is.41 Bár XIV. Lajos 1684 és 1688 között csak „semlegességével” támogatta 
a Porta elleni új háborút, a francia önkéntesek és Lipót szövetségeseinek szerepe is 
megjelent francia falinaptárokon. Egy 1684-es eseményekkel kiadott párizsi naptár-
lapon a csatatér előtt látható mesterséges „drapérián” Johannes Schultz altábornagy 
Thököly Imre felett aratott, szeptember 17-i, Eperjes közeli győzelmét is megörökí-
tették.42 

Párizsi kalendáriumlapok kéziratos német feljegyzései is jelzik, hogy a kvalitásos 
metszetek országhatárokat átlépve szerves részévé váltak a külpolitikai reprezentá-
ció eszköztárának. Kifejezetten nagyméretű metszetekre, tézislapokra specializáló-
dott művészcsaládok, neves augsburgi, amszterdami kiadók készítettek több ország 
világi és egyházi mecénásainak kalendáriumlapokat. Johann Ulrich Krauss augsburgi 
metsző, Buda visszafoglalásának ábrázolásakor – a hierarchiát is tükrözve – I. Lipót 
császár, Lotharingiai Károly és Miksa Emánuel bajor választófejedelem szerepét is 
reprezentálta kalendáriumlapján, míg a Magyar Királyság politikai jelentőségét Szent 

                                                      
39  Rózsa György: Magyarország XVII. századi képe a francia népies grafikában. Folia Historica, 4. évf. 

(1976) 35–90. 

40  Maurer, Michael: Europa als Kommunikationsraum in der Frühen Neuzeit. In: Herbst, Klaus-Dieter – 
Kratochwil, Stefan (Hrsgg.): Kommunikation in der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main, 2009. 
11–24.; Arndt, Johannes: Die europäische Medienlandschaft im Barockzeitalter. In: Dingel, Irene – 
Schnettger, Matthias (Hrsgg.): Auf dem Weg nach Europa: Deutungen, Visionen, Wirklichkeiten. 
Göttingen, 2010. 25–39. 

41  „La Levéé Honteuse du Siege de Vienne par le Grand Visir.” Kunstsammlung Vestung Coburg. 

42  „Combats et Victoires Remportees par Les Imperiaux sur Les Turcs […]” Kunstsammlung 
Vestung Coburg. 
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István alakjával érzékeltette. Egy a karlócai békekötésről kiadott43 párizsi naptárlap 
az Oszmán Birodalommal kötött béke új vonásait is megörökítette. A metszet köz-
vetítette, hogy a Szent Liga tagjai együttesen tárgyaltak a felkészült török diploma-
tákkal, s térkép érzékeltette a határok pontos kijelölését. 

A „tömegcikkszerűen” nyomtatott vizuális információ hatékonyan irányította a vé-
leményalkotást aktuális krízisek kapcsán, de ki is emelte a gyors és nagy mennyiségű 
híráradatból a történelmi jelentőségű politikai fordulatokat. Az előző év legfontosabb 
eseményeit összegző „memóriatáblák” hosszú távon megjegyezhető módon sűrítették 
az ismereteket.44 Bár a térképeket és röplapokat nagy mennyiségben készítő kiadók 
számára a hírek újabb hasznosítása remek üzleti lehetőséget kínált, mégis az informá-
ció tezaurálásának a szándéka is fontos motivációt jelentett. Christoph Weigel (1654–
1725) Augsburgban, Bécsben, Frankfurt am Mainban, végül Nürnbergben működő 
kiadó 1696-ban a tanuló ifjúságnak szánt képes világtörténelme végére csatolt először 
képes összegzést, majd ezt követően 1725-ig minden évben megjelentetett egyet.45 
Örökösei 1726-ban az új kiadásban a legjelentősebb havonta megjelenő politikai újsá-
gok, az Europäische Fama és az Europäische Mercurius alapján a képi összefoglalókhoz 
magyarázatot fűztek. Johann David Köhler (1684–1755) tübingeni történész elősza-
vában – Matthäus Merian szintén nyomtatott híreket feldolgozó Theatrum 
Europaeumára hivatkozva – értekezett arról, hogy ezek a képes emlékeztetők segítenek 
a történelmet jobban megismerni. 

A vizuális információ a politika kiemelt hatású nyelve volt a kora újkorban, mert 
egyszerre több társadalmi réteget tudott megszólítani. A műveltebbek sokoldalúbban 
tudták hasznosítani a nyilvános politikai térben hozzáférhető konkrét és allegóriákban 
megfogalmazott információkat, de a kor sokat citált egyházi és világi toposzaira épülő 
szimbólumok jelentését az olvasni nem tudó rétegek is képesek voltak értelmezni. 

Fel kell tenni a kérdést, ki volt a beszélő, aki ezt a nyelvet alapvetően használta. A 
példák azt mutatják, hogy a beszélő már nem elsősorban a mecénás, hanem a „fekete 
művészetből” élő kulturális elit, melynek egyre fontosabb a közvetítő szerepe a befo-
gadó közönség felé. Üzleti érdek és a politikai hatalom találkozott az új politikai erő-
térben. 

Az érdemi politikai információk jelenléte a röplapokon azt is eredményezte, hogy 
a hatalomgyakorló elitnek egyre erőteljesebben kellett irányítania, befolyásolnia az 
újságokat, az aktuális kérdésekkel foglalkozó nyomtatványokat, ugyanakkor a repre-
zentáció és propaganda eszközeként is egyre hatékonyabbá vált a nyomtatott politikai 
információ, mely a döntéshozó udvari elittől a városi középrétegekig szélesítette a 
politikai nyilvánosságot. 

                                                      
43  „La Paix generaile conclue par L’ Empereur La Pologne, La Moscovie et la Republique de Venise 

Auecle Grand Turc a Carlowitz le 29. Jany 1699.” Kunstsammlung Vestung Coburg. 

44  „Gedaechtnuss-hülffliche Bilder-Lust der merckwürdigsten Begebenheiten des 1696ten Jahr.“ 

45  Bauer, Michael: Christoph Weigel. Archiv für Geschichte des Buchwesens, Bd. 23. (1983) 694–1106. 
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The Role of Printed Visual Political Information and Symbols in the Early Modern Period 

 

The visual information was an effectual language of politics, because not only the 
elite, but also everyday people were able to understand it and knew how to use it. 
The well-educated members of the society could benefit from the concrete and 
allegorical information in the public sphere. But at the same time illiterate people 
also understood the symbols of the early modern period, because those were based 
on biblical topoi. 

Most of visual political symbols and satyren were related with international poli-
tics. The wars of alliance-systems in the 17th century needed legitimacy, so it was 
essential to explain them in a naval and continental military scene. The symbols of 
international power relations (wheel, card-table, public baths, arena, laboratory) 
showed and taught the necessity of orientation in the enlarged political field. 

The visual summaries performed lots of political information so they became 
the ideal tool of international news. The symbols existed in systems, these systems 
were based on special visual tradition, but at the same time were able to present and 
create new and popular symbols, too. The elite of ‘black art’ published most effec-
tive regular visual ‘dictionaries’ of symbols to help the public in understanding 
them. The printed visual information was able to manipulate, guide and rule the 
public opinion in actual crises, emphasised the most important elements of the 
everyday news that might have had a historical value. So the elite of ‘black art’ 
played an important mediatory role between the political elite and the public. 
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A KÖNYÖRGŐ URALKODÓ REPREZENTÁCIÓI  
ÉS AZ ALÁZATOSSÁG BESZÉDMÓDJA A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN* 

 

 

A kora újkori magyarországi fejedelemtükrök kiemelt helyet foglalnak el a 17. szá-
zad eleji politikai nyelvek kutatásában, mert – mint arra a korábbi szakirodalom már 
többször kitért – nálunk hiányoznak a valódi politikaelméleti értekezések.1 Az eddi-
gi kutatási tapasztalatokból az is következik, hogy mivel a kora újkor valódi fejede-
lemtükreinek kis terjedelmű magyarországi korpusza mellett2 több más szövegtípus 
is megfelel a Hargittay Emil által jelzett műfaji „minimumnak” (a szöveg egyrészt 
ideálisnak megrajzolt uralkodói magatartásformát jelenít meg, másrészt uralkodónak 
vagy uralkodójelöltnek szól), ezekkel is fontos foglalkozni.3 E látleletből következik 
az a gyakori megállapítás, hogy a kora újkor politikai gondolkodásának története 
elsősorban közvetve, számos műfaj és szövegtípus felől, irodalmi, teológiai és más 
munkák értelmezésével rekonstruálható.4 

A jelen tanulmányban vizsgálandó fő kérdést a 17. század eleji magyarországi fe-
jedelemtükrökben és az ezekhez szorosabban vagy távolabbról kapcsolódó más 
műfajokban és szövegtípusokban is meghatározónak látszó uralkodói vallásosság és 

                                                      
*  A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszí-

rozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2–11–1–2012–0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működteté-
se konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg. A kutatást az infra-
struktúra támogatásával a Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörté-
neti Műhely OTKA K 101840 sz. pályázata segítette. 

1  Hargittay Emil: Gloria, fama, literatura. Az uralkodói eszmény a régi magyarországi fejedelmi tükrökben. 
(Historia Litteraria, 10.) Budapest, 2001.; Bene Sándor: Eszmetörténet és irodalomtörténet. A magyar poli-
tikai hagyomány kutatása. Budapesti Könyvszemle, 19. évf. (2007) 1. sz. 50–64. 

2  Heltai János a Régi Magyarországi Nyomtatványok (a továbbiakban: RMNy) 1–4. köt. Összeállította: 
Holl Béla et alii. Budapest, 1971–2012. 1601–1655-ig terjedő feltárásai alapján így fogalmazott: 
„Öt klasszikus fejedelmi tükör jelent meg ebben a korszakban, valamennyi magyar nyelven.” Hel-
tai János: Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában (1601–1655). Budapest, 
2008. 279. A Királytükrök és más politikai elméleti művek című fejezetben további három kiadványt so-
rol a fejedelemtükrökhöz, két olyan nyomtatványt, amelyek a tisztségviselők kötelességeivel foglal-
koztak, valamint három könyvet, amelyek „már inkább a politikai filozófia, vagy önálló államelmé-
leti tudomány körébe helyezhetők, mint a vallási indítású traktátusok, erénykatalógusok közé”. Uo., 
279–281., az idézet: 281. 

3  Hargittay: Gloria, fama, literatura, 18.; Bene Sándor: Andreas Pannonius lélekfelfogásának forrásaihoz. In: 
Ajkay Alinka – Bajáki Rita (szerk.): Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére. 
Vác, 2013. 50. 

4  Lásd Bene: Andreas Pannonius, 49. 
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kegyesség megjelenítése jelöli ki. A kutatás mostani fázisában azonban egyelőre nem 
foglalkozhatom a tág téma egészével. Nem érinthetem például az isteni hatalom 
földi leképezésének az államjogi kérdésekkel érintkező, a fejedelemtükrökben sem 
csupán a kegyesség összefüggésében tárgyalt komplex problémáját, a bibliai gyökerű 
tropológiát, toposzrendszert. Ez utóbbi kérdéseket egyébként a politikai nyelvek 
kutatásának nemzetközi és hazai szakirodalmában – más szempontokból – már 
többen elemezték.5 

A következőkben csupán egyetlen kérdésre összpontosítok: a humilitas beszéd-
módjának értelmezési lehetőségére a kegyes, elsősorban könyörgő uralkodó reprezen-
tációinak összefüggésében. Jelen írásban az 1610-es évektől az 1640-es évek elejéig 
jelölöm ki a vizsgálati lehetőségeket. Az újabb és újabb „politikai nyelvek” lelkes 
kutatói azonosításának terminológiai inflálódását hangsúlyozó ismeretelméleti 
szkepszis tudatában úgy fogom fel a humilitas kora újkori beszédmódjának6 jelen 
tanulmányban leírt vizsgálatát, mint amely eszmetörténeti megközelítés – elsősor-
ban pocock-i7 alapon – éppen azt mutatja meg, hogy 1.) miképpen azonosíthatók 
kulcsszavakként egyes kifejezések; 2.) hogyan válik számunkra láthatóvá ezek sze-
mantikai mezejének értelmezésével egy, a kortársak számára reprodukálható 
diszkurzív hagyomány; 3.) milyen reflektáltsággal jelenik meg e beszédmód a 17. 
század eleji, elsősorban magyarországi református használatban.8 

                                                      
5  Ehhez lásd bevezetésül Hargittay: Gloria, fama, literatura, 21–36. 

6  A szinonimáknak tűnő segédfogalmak használata időnként kissé zavaró a nemzetközi és hazai 
eszmetörténeti kutatásokban (nyelv, politikai nyelv, diskurzus, beszédmód, beszéd, beszédrend, re-
torika, narratíva, idióma, szótár, szóhasználat stb.). Ez a sokféleség következhet a különböző gyö-
kerű tudományelméleti és módszertani megközelítések figyelmetlen ötvözéséből, de például maga 
John Pocock tudatosan nem tulajdonít nagy jelentőséget e szóhasználatnak. (Lásd még erről jelen 
tanulmány befejező gondolatait.) Mindazonáltal a következőkben elsősorban a beszédmód terminust 
használom. Indokolt esetben (a vonatkozó historiográfiai kontextushoz való kapcsolódás – főként 
az előzőekben történt – megjelenítése miatt) politikai nyelvet mondok. 

7  Jelen tanulmány megközelítése számára elsősorban: Pocock, John G. A.: The Reconstruction of Dis-
course: Towards a Historiography of Political Thought. Modern Language Notes, vol. 96. (1981) no. 3. 
959–980.; uő.: Virtue, Commerce, and History: Essays on Political Thought and History, Chiefly in the Eight-
eenth Century. Cambridge, 1985.; uő.: Texts as Events: Reflections on the History of Political Thought. In: 
Sharpe, Kevin – Zwicker, Steven N. (eds.): Politics of Discourse: The Literature and the History 
of Seventeenth-Century England. Berkeley (CA), 1987. 21–34.; uő.: The Concept of a Language and the 
métier d’historien: Some Considerations on Practice. In: Pagden, Anthony (ed.): The Languages of Po-
litical Theory in Early-Modern Europe. Cambridge, 1990. 19–38. 

8  E megközelítés magyarországi historiográfiai lehetőségeiről lásd Trencsényi Balázs: Eszmetörténeti 
program és módszertani adaptáció. In: uő.: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest, 
2007. Itt főképpen: 41–44.; vö. uő.: Kulcsszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualista-
konceptualista politikai eszmetörténeti módszertan kelet-közép-európai adaptációjáról. In: Szekeres András 
(szerk.): A történész szerszámosládája. Budapest, 2003. 117–158.; Kovács Ákos András – Szűcs 
Zoltán Gábor: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? Egy kutatási program keretei. Ko-
rall, 10. évf. (2009) 35. sz. 147–174. Itt főképp: 154. Lásd még korábban: Horkay Hörcher Ferenc 
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E tanulmány tehát egy olyan, koherensnek tűnő diszkurzív keret vizsgálati lehetősé-
gét mutatja meg, amely az említett szűk három évtizedben, elsősorban Magyaror-
szág keleti részén: a Tiszántúlon és Erdélyben, illetve a Felföldön működő, nagyobb 
részt református prédikátoroktól származó, különböző műfajú szövegeket vesz 
figyelembe. Megközelítésmódom nem engedi meg a nagyobb időbeli és térbeli kon-
textus használatát.9 Ezért csupán kutatási mintaként jelzem, lehetséges ötlettárként 
utalok arra, hogy a kegyes uralkodói alázatosság beszédmódja, illetve a megalázko-
dás, a gyengeség, a vallásosság nyilvános performálása az utóbbi időben a – más 
korszakokkal és régiókkal foglalkozó – nemzetközi középkori és kora újkori törté-
neti szakirodalomban is fontossá váló kutatási téma lett, részben a már korábban 
feltűnt kulturális antropológiai vizsgálatokra támaszkodva.10 A humilitas és a pietas 
keresztény erényeit nyilvános rituálék során is performáló középkori uralkodók 
számára a hagyományos és szimbolikus gesztusrendszer a hatalom megerősítését 
jelentette. Ezen túl a szekuláris és vallási tekintélyek közötti egyensúly reprezentálá-
sát, sokszor helyreállítását szolgálta.11 

A bibliai mitizáció összefüggésében azokkal a – szakirodalomban már részben 
vizsgált – szerepelehetőségekkel foglalkozom, amelyeket a kora újkori értelmezési 
hagyomány például a bibliai Dávid királyhoz kötődő mintákként mutatott fel. Az a 
kérdésem, hogy miképpen értelmezték az uralkodó által performált dávidi kegyessé-
get, az alázatos könyörgést (bűnbánatot, Isten előtti feltárulkozást stb.) a 17. század 
eleji fejedelemtükrök és ezekhez hasonló szövegek, amikor például bizonyos bibliai, 
főképpen zsoltárszövegeket parafrazeáltak.12 

A politikai nyelveket elemző megközelítések nyomán, így az alázatos uralkodói 
kegyesség beszédmódját vizsgáló jelenlegi kutatás esetében is a legtágabb értelem-
ben vett fejedelemtükröket érdemes megvizsgálni. Így például a fejedelemnek és 
más főuraknak mint mecénásoknak, fautoroknak stb. szóló dedikációt tartalmazó 
bármely könyvet; a fejedelem imája című könyörgéseket; az uralkodói hatalom és Isten 
viszonyát taglaló bibliakommentárokat, sőt ez utóbbi kérdést az adott kiadvány 
margóin tárgyaló bibliakiadásokat is. Vagyis azokat az uralkodói (részben vagy egé-

                                                      
(szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. John Dunn, John G. A. Pocock, Quentin 
Skinner és Richard Tuck tanulmányai. Pécs, 1997. A szerkesztő utószava: 287–305. 

9  Vö. Trencsényi: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció, 36. 

10  Jong, Mayke de: Penitential State: Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814–840. Cam-
bridge, 2009.; Kehnel, Annette: The Power of Weakness: Machiavelli Revisited. German Historical Insti-
tute London Bulletin, vol. 33. (2011) no. 2. 3–34. A kulturális antropológiai kutatások hivatkozását 
lásd például ez utóbbi tanulmányban. 

11  Lásd Kehnel: The Power of Weakness. 

12  Lásd ehhez Metzger, Hans-Dieter: David, der Musterkönig: Zur politischen Interpretationen eines religiösen 
Sinnbilds im England des 17. Jahrhunderts. In: Bauer, Barbara – Müller, Wolfgang G. (Hrsgg.): Staats-
theorische Diskurse im Spiegel der Nationalliteraturen von 1500 bis 1800. (Wolfenbütteler For-
schungen, Bd. 79.) Wiesbaden, 1998. 393–426. Magyarul lásd: Hargittay: Gloria, fama, literatura, 23–
24., 31–32., 47–48. 
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szében általa ellenőrzött) reprezentációs apparátustól akár független szövegeket is 
figyelembe kell vennünk, amelyek legalábbis a kora újkori alattvalóknak az alázatos 
uralkodóról formált képét alakíthatták, s közvetetten talán magára az uralkodóra is 
hatást próbálhattak gyakorolni, végül akár a hatalom konkrét reprezentációit is be-
folyásolva. Így persze szintén fontos kérdés lesz, hogy mi módon értelmezhető és 
miben más az udvar szándéka szerint alakított reprezentációs rendszerhez képest, 
illetve ennek konkrét retorikájához, szótárához, nyelvéhez13 viszonyítva az a be-
szédmód (vagy azok a beszédmódok), amelye(ke)t a hatalmi propaganda apparátu-
sától részben független szövegek és – az alábbiakban csak érintendő – képek ha-
gyományoznak, illetve befolyásolnak.14 

Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, e sokféle műfaj- és szövegforma közül 
mutatok be néhány típust, konkrét példák elemzésein keresztül. 

 

1. 

 

Elsőként a valódi fejedelemtükrökkel foglalkozom. Azokkal, amelyek az uralkodó 
kegyességéről beszéltek, s az Isten előtti alázatosságát jelenítették meg, figyelembe 
véve az alattvalókkal való viszonyát is. A 17. század eleji valódi fejedelemtükröket 
mint az uralkodói reprezentáció fontos szövegeit – Hargittay Emil összefoglalója 
szerint – Magyarországon főképpen protestáns környezetben adták ki: erdélyi 
nyomdákban, illetve a Partiumban és a Felföldön. Bethlen Gábor uralkodása előtt, 
1612-ben jelent meg az első ilyen magyar nyelvű munka, a – jelen tanulmánykötet-
ben más szempontból Kontler László által is tárgyalt – Basilikon dóron vagy fejedelmi 
ajándék. A magyar fordító, Szepsi Korotz György református prédikátor még éppen 
azt megelőzően végezte el a munkát, hogy Bethlennel szorosabb kapcsolatba került 
volna.15 

A Stuart-korszak politikai nyelveit kutató brit szakirodalomból és ennek magyar 
feldolgozásaiból tudjuk, hogy az I./VI. Jakab király által írott eredeti könyv – a kü-
lönbségek mellett a legtöbb célnyelvi kulturális kontextusban is – a szerző szándéka 
szerinti ősi alkotmány nyelvét használta, amennyiben arról szólt, hogy a hatalom 
megoszlik a király, a törvény és a politikai intézmények között.16 Az viszont már a 
különböző célú és szándékú fordítások tétje (ahogyan azt Vincze Hanna Orsolya 

                                                      
13  Itt mégiscsak szükségesnek látszik mindezek felsorolása, de nem egymás szinonimáiként értve a 

kifejezéseket. 

14  E kora újkori kutatások legjobb magyarországi példái: G. Etényi Nóra – Horn Ildikó (szerk.): 
Portré és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban. Budapest, 2008. 

15  Szepsi Korotz György (ford.): Basilikon dóron. Az angliai, scotiai, franciai es hiberniai elsö Jacob kiralynac, 
az igaz hitnec otalmazojanac etc. fia tanitasaért irtt kiralyi ajandeka […] Oppenheim, 1612. (RMNy 1038.) 

16  Vincze Hanna Orsolya: A Királyi ajándék fordítói és fordításai. In: uő.: Helyzet, jelentés. Kolozsvár, 
2010. 188., 190. Lásd még Kontler László tanulmányát jelen kötetben. 
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hangsúlyozta), hogy miképpen lehet királyi ajándékként érteni e könyvet. Egyrészt 
mint a Jakab által fiának, Henriknek, a walesi hercegnek címzett munkát, másrészt 
viszont lehet az alattvalóknak szólóként is, amellyel lekötelezi őket: e gesztusra 
azoknak hűséggel és engedelmességgel kell válaszolniuk. Harmadrészt viszont (mint 
ahogy például a welsh nyelvű szövegváltozat ezt jeleníti meg) a fordítás az uralkodó 
(a szerző, illetve utódai) számára is intencionálhatta a leköteleződést, hogy az telje-
sítse be a tartomány alattvalóinak vele szembeni politikai elvárásait.17 

A latin és az angol nyelvű Basilikon dóron, illetve az eredetit lényegében pontosan 
követő magyar fordítás a könyv első felében (nem szokatlanul a fejedelemtükör-
irodalomban) az uralkodói kegyességi metódusokat tárgyalja. A 21. laptól kezdve 
viszont – s engem most ez érdekel – lényegében egy imádságelméleti, illetve az 
imádkozás gyakorlatára vonatkozó rész következik. Miért? 

A margón a „Könyörgésben valo szép rendtartás” olvasható propositióként, 
amelyhez természetesen bibliai mintát állít a szöveg, hagyományosan a Psalterium 
imádkozási rendjét. Ezt azért ajánlja figyelembe, mert a zsoltárokról „minden aláza-
tos könyörgésednec és halaadasodnac formáját és modgyát véheted, mind szüksé-
gednec s-mind pedig vigaztalásodnac idején”. Így folytatja: „Te reád pedigh Fejede-
lemre az köz Népnec minden rendi fölöt inkáb tartozic ez szép Soltároknak tudása 
mind ezért, mivelhogy Kiraly volt ez szép énekeknec irója: mind pedigh hogy Király 
lévén inkab altal latta az Fejedelmekben való fogyatkozásokat, és hatramaradasokat, 
mellyekért az mikor a’ mint az idö és a’ szükségh kivanta, fölötte illendö könyör-
gésöketis nyuytot az élö Istenhez.”18 

Az alázatos kegyesség beszédmódjának használata szempontjából fontosnak lát-
szik az aposztrophék tudatos alkalmazása. A szerző és a fordító is folyamatosan 
ügyel arra, hogy 1.) a szöveg elején már megszólított Henrik herceghez szól-e az adott 
szövegrész (mint az utóbbi idézet végén, amikor az uralkodói „fogyatkozások”-ról és 
„hatramaradasok”-ról szólt); vagy 2.) a szélesebb olvasóközönséghez fordul (mint 
az idézet elején, amikor mindenki alázatos könyörgéséről és hálaadásáról beszél). 

A fejedelmet magános kegyességre intő részt követően a Miczodás alazatossag 
kevantatic az könyörgésben áll.19 E szövegrészben nem a fejedelem alázatosságát mu-
tatja meg a fejedelemtükör az Istenhez való imádság módjának elbeszélésével, 
hanem a halandó embernek a hatalommal szembeni alárendelt viszonyát. Az aláb-
bira szólítja fel az olvasót: „Mikor azért az elö Istennec esedezöl szükségedben, 
illendö böczüllettel czelekedgyed azt: Mert ha az éggyügyü Jobbagy nem mér 

                                                      
17  Vincze: A Királyi ajándék.; uő.: The Politics of Translation and Transmission: Basilikon Doron in Hungari-

an Political Thought. Cambridge, 2012. 46–82. 

18  Szepsi Korotz: Basilikon dóron, 23–24. 

19  A késő Stuart-korszak vonatkozásában az alábbi munka foglalkozott az alázatosság és a lojalitás 
nyelvének jelentőségével: Knights, Mark: Representation and Misrepresentation in Later Stuart Britain: 
Partisanship and Political Culture. New York–Oxford, 2005. Itt: 118. 
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beszélleni alazatosság nelkül az ö földes Urával, Fejedelmével, sockal inkab az elö 
mindenható Istennel az halandó Ember hogyhogy mér alazatosság nélkül 
beszélleni?”20 

Ezt követően a puritánus–anglikán szembenállás konkrét felidézésével fogal-
mazza meg a szöveg az uralkodóhoz való alázatos engedelmesség tétjét: „Azon 
idöben történt zürzavar, és rendetlensegben tamadanac neminemü tüzhöz hasonlo 
Praedicatoroc. Kic annyira el hatalmaztanac vala az köznép közöt hog’ az hatalom 
és gyözedelemnec kedves vólta miat, neminemü Democratia, az az: az köznépnec 
uralkodasa felöl kezdettenec vala gondolkodni magokban, és igy az Fejedelemsége-
ket hatra akarjác vala vetni. […] Innen vagyon hogy gyakorta tanitasoc közöttis 
szidalommal illetnec engemet, nem egyeb okon hanem hogy en ez Kiralyi 
meltosagban vagyoc helyheztetvén, melynél nagyob nehézségec nekic semmi nem 
lehet. […] Megh oyjad annakokaert magadat szerelmes Fiam attul az 
Puritanusoknac tarsasagátol, szerzetektöl, és tudomanyoktol, ugymint az 
Anyaszentegyháznac, és az közönséges Polgari tarsaságnac döghitöl.” Jakab király 
mint szerző arra szólítja fiát, Henriket, hogy gyomlálja ki a birodalomból azokat a 
dolgokat, amelyek „az Anyaszentegyhazi tiztnec ki szolgaltatasával az közönseges 
Polgari tarsaságnac, bekeseggel való megh tartatasával, avagy pedigh az Monarchiá-
val, az az: ez egy tulaydon Uri fejedelemsegnec meltosagával ellenkeznec.”21 

Később még egyszer, külön is szerepel az uralkodói humilitas kérdése: „Az szin 
mutatas nelkül valo alazatosságot szeressed, minden féle kevelséget szankivetesben 
üzz magadtol mellyec mind Istenedtöl, s-mind szüleidtöl teged el idegenithetnénec: 
mert te semmit nem külömbözöl test szerént egyéb emberektöl, hanem chac az te 
tizted tett külömbséget ö közöttöc és te közötted mel’ dolog Istennec gond-
viseleséböl származot te reád.”22 Mindazonáltal a szöveg erősen hangsúlyozza, hogy 
az „alazatosságod tegedet a te meltó haragodban, és bosszuallasodban megh ne 
késlellyen, avagy megh ne tunyiczon, mikoron valamely haborgató zürzzávar 
inditóc, és az te néped közöt hatalmaskodóc szemed eleiben akadnac; Az illyeté-
neket kemeny tekinteseddel, és haragos fenyögetö beszediddel megh rettenched.”23 

Gary Ebersole tanulmánya a Basilikon dóronnak arra az intenciójára hívta fel a 
figyelmet, amely szerint az uralkodóknak minden gesztusára, így kegyessége gyakor-
lására is nagyon kell ügyelnie, különösen akkor, amikor a publicus szférában jeleníti 
meg magát. Ebersole e hagyomány gyökerét éppen a Jakab király nevéhez fűződő 
Bibliában (King James Bible) mutatta meg, amely fordítás különösen látványosan 
közvetítette, ahogy a Sámuel II. könyvében írottak szerint Dávid király politikailag 

                                                      
20  Szepsi Korotz: Basilikon dóron, 23–24. 

21  Uo., 77–78., 79., 83., 85–86. 

22  Uo., 202–203. 

23  Uo., 205–206. 
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megfontolt alázatosságot performált Isten előtt az alattvalók számára láthatóvá tett külső 
testi jegyek megválasztásával (sírás, térdeplés). 

Dávid például a csatamezőn – a máskülönben ellenséges Saul előtti – látványos 
könnyezéssel akarta önmagát mint alázatosságot gyakorló uralkodót performálni e 
hadi és politikai konfliktusban. Egyszerűen azzal a jól megfontolt szándékkal, hogy 
megszerezze Júda, majd egész Izrael trónját. Ebersole szerint az angliai kontextus-
ban I./VI. Jakab király politikai motivációi (megalázkodása, rituális sírása) számára 
példa lehetett a dávidi szerepminta.24 (Az elsősorban vallási tekintélyek előtti látvá-
nyos uralkodói sírás, megalázkodás és kegyesség nyilvános performálásának, illetve 
a gyengeségből eredő erőt és hatalmat célzó rituáléknak számos középkori – német, 
ír, velszi és ausztriai – példáját elemzi vagy hivatkozza Annette Kehnel, a választott 
király Zsoltárok könyvében megjelenített megalázkodásának és szenvedéseinek 
hagyományára is utalva.25) 

Dávid király a Betsabé-ügy miatt haragvó Istent (a bűnös szerelmi viszonyból 
született csecsemő betegen jött a világra) szintén alázatos könyörgéssel: a sírás és a 
megszaggatott ruhák rituális hagyományát gyakorolva próbálta – nyilvánosan – 
kiengesztelni. Ebersole elemzése szerint azonban amikor a rituálé kudarcot vallott 
(hetednapra meghalt a gyermek), Dávid azért hagyta azonnal abba a bűnbánó en-
gesztelést, mert sírása már nem szolgált volna ésszerű célt, sőt a tovább tartó aláza-
tos kegyességgyakorlás (Isten előtti imádkozás) túlzott gyengeséget jelentett volna, s 
így politikailag veszélyes lett volna.26 (A túlzásba vitt kegyesség veszélyének szem-
pontja a kora újkori fejedelemtükrökben is megjelenik, a magyar szövegek közül 
például Zrínyi Mátyás-elmélkedéseiben.27) 

A dávidi szerepminta viszont azt a lehetőséget is felkínálta (sőt, erre vonatkozó-
an a Basilikon dóron, ahogyan más királytükör, konkrét intelmet is megfogalmazott), 
hogy a királynak meg kell hallgatnia a hozzá megalázkodó módon könyörgőket, 
ahogyan azt Isten is megteszi: akár vele is.28 A „sírás mint könyörgés” a relative hata-
lomnélküli személy hatalma a bibliai hagyományban, s ezt a 17. században is fontos 
mintának tartották. Eszerint az özvegyeknek és az árváknak – metaforikusan pedig 
minden kiszolgáltatott helyzetben lévő alattvalónak, akin már senki más nem segít-
het – azért kell sírva, illetve térdre borulva esedeznie az uralkodóhoz mint Isten 

                                                      
24  Ebersole, Gary L.: The Function of Ritual Weeping Revisited: Affective Expression and Moral Discourse. In: 

Corrigan, John (ed.): Religion and Emotion: Approaches and Interpretations. Oxford, 2004. 185–
222., itt: 199., 209–210. 

25  Kehnel: The Power of Weakness, 6–19., 22., 30. 

26  Ebersole: The Function of Ritual Weeping, 210–211. 

27  Lásd erről Hargittay: Gloria, fama, literatura, 75., 80. – Lásd alább az 55. jegyzetet. 

28  Lásd ehhez Kristen B. Neuschel kutatásait, aki szerint a 16. századi franciaországi nemesek úgy 
használták a humilitas nyelvét a politikai és társadalmi kapcsolataikban, ahogyan Szűz Máriához 
imádkoztak: alázatosan, de oltalmat kérve. Word of Honor: Interpreting Noble Culture in Sixteenth-
Century France. Ithaca (NY), 1989. 
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földi helytartójához, hogy az könyörüljön meg rajtuk. Amely uralkodó ugyanis nem 
teszi ezt, azaz nem szánja meg a hozzá alázatosan könyörgőket, azt rossz királynak 
tartják.29 James C. Scott azt állítja, hogy a teljes megalázkodás retorikáját megjelenítő 
ima a „gyengék fegyvere”, akik tulajdonképpen így a királyi hatalomra is befolyást 
tudnak gyakorolni.30 Nagyobb kutatási projektekben is fontos e kérdés, hiszen 
újabban például – Ernst Kantorowitz klasszikus középkori kutatásai nyomán31 – e 
témakör tágabb összefüggéseit, a 17. századi királyi hatalom és a vallásosság kapcso-
latát tárgyalja Paul Kleber Monod 1999-es nagymonográfiája.32 

 

2. 

 

Az angol Basilikon dóron után néhány évvel, 1611-től kezdve jelent meg Lewis Bayly 
angol udvari pap (Jakab fiának, Henrik hercegnek, majd az új uralkodó, I. Károly 
király házi káplánja), később bangori püspök Practice of piety című, nagy nemzetközi 
kiadási és fordítási karriert befutó életvezetési könyve (conduct book), szintén a walesi 
hercegnek dedikálva. (Az első és második, ismeretlen kiadásokat talán ő is Henrik-
nek ajánlotta, azonban az 1612-es harmadik, immár ismert edíciótól kezdve, vagyis 
Henrik halála után már bizonyosan Károly hercegnek, a későbbi királynak szólt a 
dedikáció.33) Az angol Practice legtöbb kiadásának és számos fordításának címlap-
metszete is a bűnbánó Dávid király ikonográfiáját adaptáló, levett koronával Isten 
előtt alázatosan térdeplő uralkodót jelenített meg. A töredelmes szívű imádkozó 
képe a kegyesség alázatos dávidi bűnbánattartását (a Károlyhoz szóló előszó alapján 
olvasva) még erőteljesebben a kortárs, aktuális uralkodó penitenciatartását idézte 
fel.34 

A könyvet magyar nyelvre a 17. század talán legjelentősebb református prédiká-
tora, a Rákócziak udvari papjaként ismertté vált Medgyesi Pál fordította le. A mun-
ka Magyarországon is igen népszerű volt. 1632-ben még csak kivonatosan jelent 
meg magyarul Scala coeli címen, a négy évvel későbbi debreceni kiadástól kezdve 

                                                      
29  Ebersole: The Function of Ritual Weeping, 210–211. 

30  Scott, James C.: Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. London, 1985. 

31  Kantorowicz, Ernst: The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957. 

32  Monod, Paul Kleber: The Power of Kings: Monarchy and Religion in Europe, 1589–1715. New Haven 
(CT), 1999. 

33  A dedikáció filológiai problémájáról lásd Fazakas Gergely Tamás: Az imádság testi kifejeződései az 
angol és a magyar puritanizmusban. Az 1643-as Praxis pietatis filológiai és ikonográfiai kérdései. In: Fazakas 

Gergely Tamás – Győri L. János (szerk.): Medgyesi Pál redivivus. Tanulmányok a 17. századi ma-
gyar puritanizmusról. Debrecen, 2008. 98–99. Lásd itt főképp a 15. jegyzetet. 

34  Az alázatos könyörgés ikonográfiai kérdéseivel egy későbbi tanulmányban kívánok alaposabban 
foglalkozni. E kutatás előzménye az előbb citált tanulmány: Fazakas: Az imádság testi kifejeződései, 
95–147. 
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azonban a teljes munka olvasható volt Praxis pietatis, avagy kegyesség-gyakorlás címen. 
Medgyesi életében ötször jelent meg (1636, 1638, 1640, 1641, 1643) különböző 
nyomdahelyeken,35 halála után pedig még két alkalommal (1677, 1678). 1692-ben 
Drégelypalánki János, tornyosnémeti prédikátor elkészítette a könyv prédikációváz-
latokká átalakított változatát (Praxis pietatis contracta). 

Az eredeti címlapmetszet hazai variánsa csupán egyetlenegyszer: az ötödik, 
váradi edícióban jelent meg. A Károlynak még mint walesi hercegnek címzett, Lewis 
Bayly által írott előszót, melyet Medgyesi fordított magyarra, először szintén csak az 
1643-as, váradi kiadás tartalmazta, ám a szöveg ezt követően olvasható volt a kö-
vetkező két, Medgyesi halála után kiadott edícióban is (1677, 1678).36 Erdélyi kon-
textusban a Stuart hercegnek („princeps”) szóló dedikációt – metaforikusan – ma-
gának I. Rákóczi György fejedelemnek szóló ajánlásként is lehetett értelmezni: a 
puritánus mozgalom 1643 körüli, a fejedelem szempontjából bonyolult politikai 
helyzetéből adódó apologetikus retorika összefüggésében is.37 Ezért is fontos jelen 
tanulmány összefüggésében, hogy a Praxis úgy szól az ideális pietasról, mint amelyet 
a bibliai és az angliai uralkodók is megfelelően gyakoroltak. Tehát éppen a fejedelmek 
alázatos kegyessége lehet minta, az ellentéte pedig elrettentő példa. Így szól ez a 
princepsnek címzett Bayly-dedikáció magyar fordításában: „Ha Kegyessé lenni 
minden idöben leg nagyub betsülletnek tartattatott; menyivel betsülletesb dolog 
kiváltképpen illy kegyességtelen idöben a’ Kegyességnek igaz Oltalmává és Példa-
adójává lenni? A’ Kegyesség tötte Dávidot, Salamont, Josaphátot, Ezechiást, Josiást, 
Zorobábelt, Constantinust, Theodosiust, Hatodik Edvárdot, Ersebeth Királynét, 
Henrik Fejedelmet, és több isten-félö Fejedelmeket illy betsületessekké, hogy az ö 
nevek (hóltok után-is) ugy illatozik az Istennek Anyaszentedgyházában mint valami 
drága kenet, […] midön azonba egyebeknek kik kegyességtelen, és Isteni-félelem 
nélkül-való Fejedelmek vóltanak, még nevek-is rohat és büdös az Isten népének 
emlekezetiben. […] A’ Kegyesség az, mely a’ Fejedelemnek jo hirét nevét meg-
balsamomozza, [sic!] és ortzáját az emberek elöt tündökölteti, lelkét penig az An-
gyalok közöt ditsöjéti.”38 

A Christianus suspirans című, a keresztény ember életéről és a halálra készülés mél-
tóságáról szóló regula- és elmélkedésgyűjteményt, illetve textuáriumot Debreczeni 

                                                      
35  Magyarországon még biblikus cseh nyelven is megjelent két alkalommal: 1637-ben és 1641-ben. 

36  A Practice angol eredetijének, valamint a más, így magyar nyelvre fordított változatok minden 
kiadásának dedikációja, Károlyhoz mint walesi herceghez szólt, még 1625-öt, vagyis királlyá koronázá-
sát követően is. Ráadásul a lefejezése után megjelent, általam ismert, akár 18. századi edíciók is ezt 
a szöveget közlik. Lásd bővebben Fazakas: Az imádság testi kifejeződései, 98–99. 

37  E – nem is annyira – rejtett, ez esetben fordítói, kiadói szándék rekonstruálhatóságának kérdésé-
hez lásd, analógiaként: Skinner, Quentin: Jelentés és megértés az eszmetörténetben. In: A koramodern po-
litikai eszmetörténet cambridge-i látképe, 7–53. 

38  Medgyesi Pál: Praxis Pietatis Az az: Keresztyén embert, Isten tettzése szerént való járásra oktato Kegyesseg 
gyakorlas […] Várad, 1643. (RMNy 2042.) ?7r–?8r. 
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S. János, Bihar vármegye református levéltárosa fordította magyarra 16. század végi 
német szerzők latin munkáiból.39 Az uralkodói alázatosság beszédmódja szempont-
jából a VIII. rész a legfontosabb, amely Az Christus föl kenetteteseben reszesült Ke-
resztyen, az Kiralyi tiszteletnek es Nevnek tarsasagaban be hivattatot címmel az alábbi 
Fohaszkodast közölte: „Istennek Fia, Kiralyoknak kirallya, es Uralkodoknak Ura: 
Biry engemet ugymint alazatos kiraly, Igaz, idvözitö, igassagnak es bekessegnek 
kirallya, hogy en-is lehessek magamnak es minden en tagaimnak jol parancsolo 
Kiraly.”40 A király alázatossága egyszerre jelenik meg a krisztusi megalázkodás min-
tájának összefüggésében, illetve az alattvalók számára is felmutatott példaként. Ez 
utóbbit a további lapokon úgy pontosítja a fejezet, hogy a közösség minden tagja 
számára – Krisztus által – elérhető királyi dicsőséget mutatja fel, számos újtestamen-
tumi textus nyomán: „Minden Keresztyen, az ki az Christustul mondatik, fel 
kenettetet Kiraly, az menyiben az Hit altal az ördögnek, ez Világnak, es az testnek 
kiserteti ellen tusakodik, az menyiben azokat az ellensegeket megh ronttya, es meg 
gyözi.”41 A minden ember király Krisztus uralkodása által – a kora újkorban is gyakran 
megfogalmazott – teológiai tétele, valamint a kegyességi kézikönyvnek az a regulája, 
amely az alázatos királyt mintául felmutatva inti a könyörgőket42 Isten előtti kegyes-
ségre azért is értelmeződhet szorosabban a 17. századi politikai nyelvek összefüggé-
sében, mert Bethlen Gábor fejedelemhez szól a könyv ajánlása. (E dedikációt a 
fordító halála után apósa, Csákányos Márton, az 1615-ben megjelent könyv kiadója 
fogalmazta meg.) Vagyis – a kora újkorban nem szokatlan módon – e kiadványt 
mint kvázi fejedelemtükröt, illetve ennek bizonyos reguláit közvetlenül az erdélyi 
uralkodóra is lehetett értelmezni, legalábbis a jelen tanulmányban vizsgált kegyes 
uralkodói humilitas vonatkozásában. 

Az uralkodói alázatosságot a bibliai textusok nyomán mintaként megjelenített 
szövegek politikailag értelmezhető üzenetét azzal is felerősíthették a tényleges feje-
delmeknek szóló dedikációk, hogy a könyvek magyar szerzői és fordítói úgy fogal-
maztak meg egyes szövegrészeket, mintha azok magának a fejedelemnek a könyör-
gései lennének, másokat pedig maguknak mint a fejedelem alumnusainak a saját 
imádságaiként írtak meg. Ezek közül most szintén csak a Bethlen Gábor körébe 
tartozó, nagyrészt református szerzők 1620 körüli, sokféle műfajú szövegeire és 
dedikációira utalok,43 amelyek bizonyos részei – retorikai és teológiai szempontból – 
szintén könyörgésként formálódtak meg. 

                                                      
39  Debreczeni S. János (ford.): Christianus suspirans […] Debrecen, 1615. (RMNy 1081.) 

40  Uo., 28r. 

41  Uo., 29r. 

42  Lásd még ehhez: uo., 251v–252r. 

43  Vö. Barcza József: Bethlen Gábor, a református fejedelem. Budapest, 1987. 128. 
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Milotai Nyilas István udvari pap például az 1622-ben, Debrecenben kiadott Speculum 
Trinitatis című, unitáriusok ellen írott, hatalmas teológiai vitairatának44 ajánlásában 
finoman olvasztja egymásba a fejedelem szájába adott egyes szám első személyű 
imádságokat, valamint azokat a szövegrészeket, amelyekben a dedikáció aláírója 
értelmezhető a szöveg beszélőjeként, amennyiben felszólítja a főurakat és más mél-
tóságokat, hogy éppen Bethlen Gáborról vegyenek példát az alázatos kegyesség 
gyakorlásában: „Hol vagytok fejedelmek, hatalmas hercegek, grófok, értékes nagy-
urak, tekintetes királyi szabad városok, kik az Istennel ilyen viszont való patrónus-
ságnak munkájában buzgó nagy szeretettel és kegyességgel forgolódnátok, mint az 
mi keresztyén királyunk? Nosza, csókolgassátok ti is az Urat, hogy ő is titeket lelki 
és testi áldásival viszontcsókolgasson, szolgáljatok ti is őneki félelemmel és rettegés-
sel, hogy ő is viszontszolgáltasson tinektek egyebekkel nagy fenyíték alatt.”45 

A II. zsoltár 10–12. verseit parafrazeáló, utóbb idézett felszólításban épp a for-
mailag kicserélhető méltóságnév (Úr) miatt nem könnyű eldönteti, hogy a szöveg-
ben itt megszólított főurak szempontjából a kölcsönösség kire vonatkozik. Ki előtt 
gyakoroljanak alázatos kegyességet, hogy viszontszolgálatot kapjanak? Isten előtt, 
ahogy az az eredeti zsoltárszövegből következik? Vagy inkább éppen az előtt a feje-
delem előtt (is), akinek az Szentháromság Isten iránti alázatos kegyessége ebben a 
kontextusban szintén mintaadó lesz? E kétféle lehetséges értelmezéssel nemcsak a 
fejedelemtükrök retorikai hagyományába illeszkedik a könyv, hanem a főurak felé 
megfogalmazott, a fejedelem irányában alázatos hűséget elváró szövegként is lehet 
érteni. E közvetett címzettek számára maga a fejedelem Isten iránti kegyessége és 
hazájához való szeretete lesz tükör: „példa […], melyre képest minden méltóságbé-
liek igazgathassák az ő cselekedeteket, és tanulják meg, hogy hogy kelljen az Isten 
tisztességének és dicsőségének terjesztésében, oltalmazásában és megtartásában 
fáradozniok”.46 

 

3. 

 

A „Fejedelem imádsága” című szövegek a 17. század elejétől gyűjteményes imaköny-
vekben vagy más kiadványokban jelentek meg. Például Szenci Molnár Alberthez 
kötődően: nemcsak az 1621-es imádságoskönyvében olvasható az első ilyen munka, 

                                                      
44  Ahogy ez a munka is értelmezhető fejedelemtükörként, úgy például Milotai egy másik műfajú 

könyvét, a 20. zsoltárt magyarázó prédikációgyűjteményét is nevezik királytükörnek a szak-
irodalomban: R. Várkonyi Ágnes (szerk.): Magyarország története 1526–1686. Budapest, 1985. 1543. 
(A fejezetet Makkai László írta.) Valamint: Heltai: Műfajok és művek, 58., 280. Egyetlen munka sok-
féle műfaji értelmezéséről ebben a kontextusban lásd Hargittay: Gloria, fama, literatura, 78. 

45  Milotai Nyilas István: Speculum Trinitatis, azaz Szentháromság egy örök Istennek […] maga kimutatása 
[…] Debrecen, 1622. (RMNY 1262.) Kiadva: Makkai László (szerk.): Bethlen Gábor emlékezete. Bu-
dapest, 1980. 606-607. 

46  Uo., 608. 
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hanem a korábbi bibliakiadásaival, valamint a Secularis concio euangelica című 1618-as 
prédikációjával együtt is közölt ilyen imát. Ezeknek a könyörgéseknek egy részében 
valószínűleg nemcsak magára az uralkodóra kell érteni a „fejedelem” szót, hanem 
tágabban, abban a 16. század óta elterjedt jelentésben, amellyel leggyakrabban a 
protestáns szerzők nevezték meg (és bírálták) általában a fejedelmeket mint főurakat 
(és, ritkábban, az egész nemességet).47 

Ugyan ez egy további kutatási feladat lehet, ám elöljáróban megfogalmazható az 
a feltételezés, hogy a fejedelemnek szóló imádságokat – akár Bethlen, akár más 
uralkodók esetében – valószínűleg nem elsősorban a konkrét uralkodói vagy főúri 
használatra, az ő saját imái megfogalmazásához nyújtandó tényleges segítségként 
szánták a szerzőik. (Főképp akkor nem, ha például egy bibliai király imáját tették 
közzé, valamelyest mindig átalakítva.48) Mivel az ilyen imák nagyon sokak számára 
voltak hozzáférhetőek és elmondhatóak (imagyűjtemények esetében például olyan 
könyörgések között szerepeltek, mint a földmíves ember imádsága, kereskedő imá-
ja, úton járó könyörgése stb.), ezek az egyes szám első személyű uralkodói imaszö-
vegek sajátos nyelvi-pragmatikai azonosulást teremtettek meg az alattvalók számára. 
E grammatikai jellegzetességgel a könyörgések (melyeket az aktuális fejedelem vagy 
valamely főúr befolyási köréhez tartozó, főképp papi szerzők szövegeztek meg) 
talán még a fejedelmekért, királyért mondott imádságokhoz képest is49 hatékonyab-
ban szolgálták a hatalom politikai reprezentációját. Legalábbis ez lehetett a szándé-
kuk. Az uralkodót név szerint vagy csupán köznévvel megjelenítő efféle könyörgé-
sek használatával (olvasásával, hallgatásával, éneklésével) az alattvalók ugyanis úgy 
értelmezhették, hogy – ha nem is rendelkeztek semmilyen hatalommal – valami-
képpen beleszólnak az országos politikába. Hiszen imádkoznak a fejedelemért, 
királyért, magisztrátusért, főurakért, vagy akár az ő nevükben. (Izgalmas, de nehezen 
kutatható kérdés, hogy a világi és egyházi hatalomnak ilyenféle szándéka hatott-e az 
imádságok megszövegezésére, illetve a könyörgések használói miként hittek imájuk 
politikai hatásában.) Ezek az imádságok tehát azáltal működhettek kvázi fejedelem-
tükrökként is, hogy nyilvánosan, azaz tehát akár az alattvalók által is elmondható 

                                                      
47  Lásd Őze Sándor: „Bűneiért bünteti Isten a magyar népet”. Egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. századi 

nyomtatott egyházi irodalom alapján. (A Magyar Nemzeti Múzeum művelődéstörténeti kiadványa, 2.) 
Budapest, 1991. 

48  Lásd például Madarász Márton lutheránus lelkész mindennapra szóló imakönyvében A Manasses 
király imádsága, midön Babyloniában fogva tartatnék című könyörgését. Talán a királyi ima bűnbánó 
formuláját szánhatta a szerző az uralkodói alázatosság reprezentációs mintájának: „Es most meg 
haytom az szívem térdét, kegyelmet kérvén töled. Vétkeztem Vram, vétkeztem, és ismérem hamis-
ságimat.” Madarász Márton: Eperjesi Magyar Ecclesia Minden-napi Felfegyverkedése. Az az Minden-napi 
Imádságos Könyveczkéje […] Lőcse, 1629. (RMNy 1440.) 94–95. 

49  17. század eleji összefüggésben lásd ehhez Fazakas Gergely Tamás: Kora újkori „nemzeti” imádságok 
nemzetközi összefüggésben. Országos könyörgés és közösségi bűnbánat Bethlen Gábor idején. In: Bogár Judit 
(szerk.): Régi magyar imakönyvek és imádságok. (Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti 
tanulmányok, 3.) Piliscsaba, 2012. 71–90. 
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szövegekként jelenítették meg az uralkodó kegyességének és közösségi szerepének 
teológiai értelmezését, amely interpretációhoz a hatalomnak, azaz fejedelemnek, 
illetve a főuraknak is valamiképpen viszonyulniuk kellett. 

 

4. 

 

Mint a bevezetőben említettem, elsősorban református környezetben keletkezett 
szövegeket vizsgálok, különösen a fejedelemtükrök esetében, hiszen a 17. század 
első felében Magyarországon főképpen ilyenekkel lehet számolni.50 Most azonban 
egy olyan katolikus kvázi királytükörre utalok röviden, mely ugyan nem magyaror-
szági kiadvány, ám számos itteni vonatkozása van. A könyvet Guilielmus 
Lamormaini, II. Ferdinánd császár és király jezsuita gyóntatópapja írta. A Ferdinandi 
Secundi Romanorum Imperatoris Virtutes című könyv az uralkodó lelki életét és vallásos 
kegyességét tárgyalja részletesen. Először a király halála után, 1638-ban jelent meg 
Bécsben, aztán a következő években, az udvar propagandisztikus céljai miatt, több 
kiadásban és nyelven látott napvilágot.51 A munkának egyrészt a szerzője kapcsoló-
dik szorosan a Kárpát-medence művelődéstörténetéhez, másrészt maga a mű egé-
sze kötődik erősen az eddig elemzett szöveghagyományhoz (a térdeplő uralkodót 
megjelenítő címlapmetszet pedig a jelen tanulmányban még részleteiben nem vizs-
gált52 ikonográfiai mintához53), harmadrészt alább, az 5. pontban tárgyalandó re-
formátus recepció miatt fontos a 17. század eleji magyarországi protestáns kontex-
tus szempontjából. 

II. Ferdinánd alázatos kegyessége a könyv egészében markánsan jelenik meg.54 A 
későbbiekben fontos lesz birodalmi és magyarországi vonatkozásban is megvizsgálni, 

                                                      
50  Még ha a hazai adaptációknak van is katolikus forrása, ezeket a protestáns fordítók nagyrészt 

átdolgozták. Továbbá Zrínyi Miklós ugyan katolikusként írja meg a Mátyás-elmélkedéseket, de mint 
elemzői állítják: Zrínyi értekező prózája „felfogása, eszményei, és orientációja” is inkább a protes-
táns politikai gondolkodáshoz áll közelebb. Minderről lásd Hargittay: Gloria, fama, literatura, 19–20., 
63–64., 77–81., az idézet: 19. 

51  Lamormaini, Guilielmus: Ferdinandi Secundi Romanorum Imperatoris Virtutes […] Vienna, 1638. Vö. 
Hargittay: Gloria, fama, literatura, 72. A könyvről mint fejedelmi tükörről, további szakirodalom hi-
vatkozásával: 71–76. 

52  Lásd ehhez a 34. jegyzetet. 

53  Lásd ehhez Vácha, Štěpán: Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock: 
Eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. in Böhmen. Prag, 
2009. Az ikonográfiai összefüggés szempontjából megjegyzem, hogy már az 1638-as bécsi kiadá-
son van egy címlapmetszet, melyen alázatosan térdeplő uralkodót látunk, s a későbbi kiadásokban 
is látunk ilyet, levett koronával. Ez a metszettípus Debrecentől Nagyszombatig és Bécsig ismert 
volt a 17. század középső harmadától. 

54  A könyvről a vallásosság vonatkozásában legújabban, de nem az általam vizsgált szempontból: 
Guitman Barnabás: A „szent fejedelem” – II. Ferdinand vallásgyakorlatának elemei. In: Bogár Judit 
(szerk.): Az áhítat nem hivatalos alkalmai és formái az 1800 előtti Magyarországon. Piliscsaba, 
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hogy az (ekkor már halott) uralkodó e reprezentációjával milyen politikai céljai le-
hettek a Habsburg udvarnak, akár a nagyon erősen hangsúlyozott kegyesség (pietas) 
és a nyilvánosan gyakorolt alázatosság (humilitas) hatalmat megerősítő rituális célja 
összefüggésében is.55 Ugyanis például a XI. Caputnak azt a címet adta a szerző, 
hogy Humilitas, & sui ipsius Contemptus, azaz alázatosság és önmaga megvetése. Számos 
konkrét esetet idézett II. Ferdinánd életéből, amikor a király az alázatosság erényét 
gyakorolta vagy alázatosságért könyörgött. Az uralkodó szájába adott mondatok 
szerint alázatosságát térdhajtással fejezte ki, s egész életében azt hangsúlyozta, hogy 
nem az övé, hanem Istené a dicsőség: „Spero fore, ut me hoc discrimine eximat 
Deus. Vbi primum prospere aliquid evenisse nuntiatur, flecto genua: Deo gratias 
ago: ejus id opus esse profiterim non meum.”56 A XIII. Caput a Contemptus honorum 
& opum címmel beszél az Istennek, illetve – ezzel összefüggésben – a Ferdinánd 
királynak járó tiszteletről: „Visus est cum Ferdinandi animo Deus certasse. Ille 
honores contemnere, negligere: hic confesse, aggerare.”57 Amikor 1627 novembe-
rében a király feleségét, Gonzaga Eleonórát, valamint fiát, Ferdinánd főherceget 
cseh királlyá koronázták, Lamormaini szövege szerint Ferdinánd arról beszélt, hogy 
„Gloriam omnem Regiam ac Caesaream omnino videri sibi comoediam”.58 A XIV. 
Caput külön szól a folyamatosan bűnbánó királyi kegyességi gyakorlatról Mortificatio 
& Poenitentia címmel.59 

 

                                                      
2013. 55–69. Korábbi, jegyzetek nélküli változata: http://regnumportal.hu/node/697 (utolsó le-
töltés: 2013. június 30.) 

55  Lásd ehhez Kehnel: The Power of Weakness. Ferdinándnak a Dávid királlyal való azonosításáról, 
valamint a Zrínyi Miklósétól eltérő kegyességéről lásd Hargittay: Gloria, fama, literatura, 74., 80. Ez 
utóbbi helyen a legfontosabb idézet is szerepel Zrínyi Mátyás-elmélkedéseiből: „De bizony az én 
itéletem szerint aval nem kevélykedhetik császár király felett, mert az untalan való szentegyházak-
ról szentegyházakra való járás, misehallás, gyónás, processiókkal való kerülés, spitálok látogatása, 
untalan papokkal való s barátokkal társaság, emberek társaságátul való megvonás és Szt. Atyák 
könyve olvasása, meg kell vallani, hogy nem nézhetjük másképen, hanem ahitatosságnak; de azt is 
nem tagadhatni ugyan, hogy ezek az ahitatosságok inkább illenek alacsonyabb rendü embereknek, 
hogysem királyoknak és nagy állapotu uraknak.” Kovács Sándor Iván (szerk.): Zrínyi Miklós Prózai 
művei. (Zrínyi Könyvtár, 1.) Budapest, 1985. 194. 

56  Lamormaini: Ferdinandi Secundi Romanorum Imperatoris Virtutes, 77. 

57  Uo., 84. 

58  Uo., 84–87. 

59  Uo., 89–94. 
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5. 

 

II. Ferdinánd király alázatos kegyességének meglepően pozitív volt a protestáns 
recepciója is.60 Pathai István, a dunántúli református püspök 16. század végi úrva-
csorai tanításának Medgyesi Pál által 1643-ban kiadott új edíciója a sajtó alá rendező 
ajánlásával jelent meg. Az Olvasohoz szóló dedikáció az alázatos kegyesség megfelelő 
uralkodói performálását, a térdeplést állítja a középpontba. Előbb pontosan, köny-
nyen visszakereshető módon hivatkozza Lamormaini 1638-as könyvéből I. Rudolf 
és II. Ferdinánd példáját. A margón megnevezett császárok „annira betsüllötték e 
Sácramentumot [az oltáriszentséget], hogy ha mikor utban létekben valamely Pap az 
Szentséggel [...] véletlen elöttök történt termeni, az Szekérböl ki-szököllöttenek, és 
azon Tsaszari draga köntösjökben, sárban vizben neki térdeplettenek, és az Urat [...] 
ugy imádták. Ditserendö, ritka Ahétatossag! Mit nem miveltek volna ez buzgó Ha-
talmas Fejedelmek az igaz Valoság elöt, ha annak tsak szinének és kérgének-is illy 
nagy betsülletet töttenek?” Ez a pozitív példája a negatív erdélyi református hely-
zetnek: „Mi az mi Vallásunkban ez meg-hülemedet idökhöz képest, Nemzetünkben 
sokkal (meg-vallyuk) nem kérkedhetünk.” Medgyesi viszont hozzáteszi, hogy az 
alázatos kegyességgyakorlás hasonló módjára maga a fejedelem, I. Rákóczi György 
mutatott kitűnő példát: „de azért ugyan köztünk-is találkoznak, kiknek Isten meg-
illetvén sziveket, ez idvességes Szentseghez kivaltképpen-való es edgyszer s-mind 
illendö buzgósággal buzganak.” A megfelelő uralkodói kegyesség egyik megnyilvá-
nulása éppen az, hogy a fejedelem támogatta a könyv kiadását. Medgyesi az alábbi, 
simulatiós retorikával fogalmazza ezt meg: „Hizelkedés és fel-fualkodtságra-való ok-
adás nélkül légyen mondva; az melly Nagy Méltóságnak magatul-való istenes 
indulattya, indetása, költése és parancsolattya által ez Kis Könyv most masodszor61 
ki-megyen.” Ezt követően pedig az uralkodó közbenjáró áhítatosságáról, hatalmi 
funkciójából adódóan szükséges lelki vezetői szerepéről beszél, azt dicsérve: „Nem-
is tisztek ellen való dolgok ez az Hatalomban-lévöknek, mert [ez...] ö Nékik jár 
kivaltképpen való kötelességekben az mint Instructiojok megmutattya.”62 

Medgyesi Pál úgy fejezi be az előszót, ezt az uralkodói kegyesség megfelelő per-
formálását színre vivő kvázi fejedelemtükröt, hogy hierarchikus különbséget tesz a 
16–17. századi nemzetközi protestáns bibliai mitizációs retorikában leggyakrabban 
előforduló két szereplehetőség között, amelyek a fejedelemnek, illetve bármely fő-
úrnak fontos kegyességi mintát jelenthetnek: „Az melly Elöl-jaro tsak külsö törvé-

                                                      
60  Lásd még ehhez II. Ferdinándnak a protestánsokhoz való negatív, de imádságban hordozott 

viszonyulását; például itt: Frantzl, Johann: Ferdinand II. Kaiser im Zwiespalt der Zeit. Graz, 1978. 235–
237., illetve jegyzet: 372. 

61  Második kiadás, de harmadik lenyomat. 

62  Pathai István: Az sacramentvmokrol közönségessen es kiváltképpen az Vr Vatsorajarol valo könyvetske […] 
Gyulafehérvár, 1643. (RMNy 1998.) a1r–a4r. 
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nyekkel és méltosággal tudgya-is alatta-valoit az Isten Törvényének Szent Igéjének 
igaz értelmében tartani, nagy Iosiassa az az ö Népének; a’ ki penig rejá-is 
tanethattya, az bizony Davidgya, az az, mind Kiralya, Prophetája söt Apostola-is 
annak.”63 

 

Az alázatos kegyesség kora újkori beszédmódként való értelmezési lehetősége élesen 
fogalmazza meg az alábbi, a hazai szakirodalomban is már exponált két problémát. 

Egyrészt, hogy miként pontosítható az egyes politikai nyelvek vizsgálatába be-
vonandó műfajok és szövegek köre.64 Abban az értelemben, hogy általában is mi-
ként és mikor értelmeződhetnek „politikai”-ként az egyes szakrális jellegű, vallásos 
és teológiai szövegek. Ha az alázatos kegyesség uralkodókhoz is kötődő beszédmódját 
vizsgáljuk, különösen fontos kérdés, hogy miképpen tágítható a szóba jöhető műfajok 
és szövegtípusok köre, mondjuk az 1970-es, 80-as évek Skinnerjének szempontjá-
hoz képest. Egyszerűen azért, mert látnunk kell, hogy a például Bene Sándor által 
korábban „első szándékú”-nak nevezett politikai szövegek hiányában mely műfajok 
és szövegek teológiai nyelve „mögül” hallhatjuk meg az általam vizsgált beszédmó-
dot.65 Vagy ahogyan az említett szerzőn kívül az újabb szakirodalom – például 
Kantorowitz nyomán – megfogalmazza: „a teológia fogalmi nyelvén fikcionalizálódik 
és narrativizálódik a politikai diskurzus”.66 

Másrészt arra is figyelnünk kell, hogy mely kegyességi-teológiai szövegek „mö-
gül” nem hallunk politikaiként is értelmezhető nyelvet, vagy esetleg nem ugyanazt hall-
juk, mint amit már „első szándékú” politikai szövegekben felismertünk. Egy ilyen 
pontosításnak nagy tétje lehet, mert talán így jobban lesz érthető, hogy az alázatos 
kegyességet hatalmi összefüggésben megjelenítő szövegek szemantikai mezeje (1) 
értelmezhető-e egyáltalán egységes diszkurzív keretként, önálló 17. század eleji be-
szédmódként.67 (2) Vagy inkább, szótárelemzéssel, diskurzusvizsgálattal, retorikai 
analízissel tovább árnyalandó ez a beszédmód, azaz lehet, hogy egymás mellett több 

                                                      
63  Uo., a4r. 

64  Bene: Eszmetörténet és irodalomtörténet. 

65  Uo. Lásd még Hargittay: Gloria, fama, literatura, 15–16. 

66  Lásd például Tóth Zsombor: Kálvinizmus és politikai (ön)reprezentáció a kora újkorban. Studia Litteraria, 
51. évf. (2012) 3–4. sz. 6–35. Az idézet: 7. Lásd még Tóth Zsombor jelen kötetben olvasható ta-
nulmányát. 

67  Ha önálló beszédmódként gondoljuk el, akkor valóban nincs távol a kegyes alázatosság politikai 
nyelvként való értelmezése. Sokszor azonban, mint talán magam is jelen tanulmányban, egy új „po-
litikai nyelv” azonosításának kockázatától tartva használjuk a (nyilván csak látszólag) óvatosabb be-
szédmód kifejezést. E problémához lásd elsősorban a kortárs angliai politikai nyelvek azonosításá-
nak ismeretelméleti kritikáját: Sommerville, Johann P.: Royalists and Patriots: Politics and Ideology in 
England, 1603–1640. London, 1999. – A nyelv (language) és megnyilatkozás (utterance) közötti kü-
lönbségről és az efféle vizsgálatok kockázatáról lásd például Pocock: The Concept of a Language, 20–
21. 
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(például felekezetileg, regionálisan, illetve az időbeli mikrokontextusoktól is jobban 
függő módon) elkülöníthető beszédmódról, nyelvről, nyelvezetről, esetleg (a 
pocock-i önironikus fogalomhasználathoz kapcsolódva68) tájszólásról van szó. (3) 
Vagy talán éppen inkább mint összetett: protestáns (kálvinista, lutheránus, esetleg 
más további) és katolikus nyelvhasználatot érdemes együttesen kezelnünk és értel-
meznünk. Mindez attól is függ persze, hogy milyen hatalmi vagy alávetett, de vala-
miképpen a hatalom megjelenítését, akár magának az uralkodónak mint kegyes 
embernek a reprezentációját befolyásoló pozícióból szólnak e szövegek. 

 

GERGELY TAMÁS FAZAKAS 

Representations of the Praying Prince and Discourse of Humility in the Early Seventeenth Century 

 

This study demonstrates a possible investigation on the political discourse of humil-
ity in the context of the early modern textual representations of the pious, especially 
praying prince. Performances of the ritual humiliation of a monarch has already 
been explored by some historians of the medieval period and ethnologists as well. 
Weakness, piety, and humility were the “instruments of power”, according to An-
nette Kehnel and other scholars. 

The present study concentrates on certain texts of the genre of specula principum, 
conduct books, prayerbooks, theological tracts, prayers for princes etc. written or 
translated by Hungarian Calvinists (both ministers and laymen) in the early seven-
teenth century. Since most of these texts were dedicated to Transylvanian princes 
(being Protestants in the period), I argue that all these works can be interpreted as 
special examples of the genre of mirrors for princes. In these texts princely humility 
was prescribed by influential ministers and other priests, and using Biblical rhetoric 
and showing some famous examples (King David and others) from the Old Testa-
ment, they wanted to balance the regal power. On the other hand, the actual mon-
arch was also concerned in using the discourse of humility towards his subjects and 
God: the power of weakness had a long tradition, rooted in the Old Testament, and 
with this special tool a prince could confirm his position again and again. Calvinist 
authors performed the discourse of royal humility and piety as conscious or uncon-
scious agents of princely propaganda. 

                                                      
68  A metaforikus segédfogalmak (politikai nyelv, diskurzus, paradigma stb.) pocock-i „visszafogott és 

ironikus”, a különböző tudományos megközelítési keretek és divatok által is befolyásolt, ezért 
számára korántsem nagy jelentőségű használatát a magyar recepcióban Trencsényi Balázs tudatosí-
totta: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció, 43–44. 
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DE NOSTALGIA: 
A KORA ÚJKORI KÉNYSZERMIGRÁCIÓ POLITIKAI DISKURZUSA 

(ELŐTANULMÁNY A POLITIKAI ANTROPOLÓGIA APPLIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEIRŐL) 

 

Bevezető 

 

A politikai emigráns, Mikes Kelemen 63. levelében (Rodostó, 1725. szeptember 3.) 
olvashatjuk: „Hogy pedig azon végezzem el levelemet, amin elkezdettem, hogy 
ajánljuk Istennek bujdosásunkot, és ha suhajtunk is, ne törődéssel suhajtozzunk, 
mert igen sokan vannak olyanok, akik rosszabbul vannak nálunknál. Erre azt mond-
ja kéd, hogy a’ nem nagy vigasztalás, és hogy mi haszna vagyon egy éhelhalónak 
abban, hagy Kolozsvárt jó kenyeret sütnek. A’ való, de az is való, hogy a nyughatat-
lansággal való vágyódás az Istent megbántja. A suhajtás enyhítti a szomorúságot, 
mert 

 

suhajtás könnyítti a nyomorultakot, 
nagyon engeszteli szomorúságokot, 

azt tőllök nem tiltják, halljuk pogányokot 
kik panaszolkodni nem bánják rabokot. 

 

De úgy a suhajtás mind könnyebb, mind hasznosabb lészen, ha aztot az Isten-
nek ajánljuk, és ha csak az ő segítségit suhajtjuk. Nincsen könnyebb, mint jó taná-
csot adni. Én olyan vagyok, mint az a pap, aki mindenről megfeddette a híveit, és 
mindenkor jó tanácsot adott. Egyszer azt mondották nékie, hogy másoknak min-
denkor jó tanácsot ád, de maga nem követi. Azt felele reá: én csak néktek 
predikállok, nem magamnak.”1 

A kulturális emlékezet számára bevett megállapításnak számít, hogy a politikai 
száműzött Mikes „suhajtozó” magatartása a honvágy egyértelmű kifejeződése. A per 
definitionem mikesi honvágy azt a fajta érzelmes múltidézést hivatott jelölni, amely 
bizonyítja, Mikes soha nem felejtette el Erdélyt vagy Zágont. Mindezt illusztrálandó 
a kánoni érvényű szövegrészt szokták citálni a 37. levélből (1720. május 28.): „[…] 

                                                      
  A kutatás elvégzése, illetve a tanulmány megírása alatt az MTA Bolyai-ösztöndíjában részesültem. 

1  Mikes Kelemen Összes Művei (a továbbiakban: MKÖM) 1. köt. Törökországi levelek és misszilis levelek. 
Sajtó alá rendezte: Hopp Lajos. Budapest, 1966. 112. 
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úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont.”2 Azonban az ily 
módon artikulált mikesi honvágy, népszerűsége ellenére is, veszélyesen dekontex-
tualizáló magyarázat, amit a honvágy fogalma mint anakronizmus koronáz meg. Mi-
kes soha le nem írta ezt a szót, nem is ismerhette, mert ez a fogalom akkor még 
nem létezett, végképp nem abban a formában, ahogy mi értjük és használjuk. Ha a 
katolikus Mikes suhajtozásának hiteles eszmetörténeti és mentalitásbeli elsődleges 
kontextusát akarjuk rekonstruálni – mivel az exkluzívan a katolikus tradícióra fóku-
száló Mikes-szakirodalom nem ajánl érvényes opciót –, a vallásos perzekúciót el-
szenvedő Szőnyi Nagy Istvánnak, az egyik első kálvinista mártirológia szerzőjének 
opusát, a Mártírok Coronáját kell figyelembe vennünk: „9. Kilenczedik rendbéli 
Mártyrok, A’ Számkivetettek, és kik az üldözőknek véres kezek kőzzül el-futottak, 
az igasságért házokból, örökségekből, s-minden javokbol ki-bujdostak, idegen né-
pek, isméretlen s-gyakran könyörületlen emberek között sellyérkednek: éhen, szom-
jan, szomorúan ohajtoznak. Sirnak s-keseregnek. […] Az üldözök előtt valo el futás 
egy neme az igasság meg vallásának. Mert ki nem akarna inkáb othon a’ maga házá-
ban maradni, maga javaival élni, maga népebeli emberek társaságával élni, mint 
szegény és isméretlen meszsze földre vándorul bujdosni?”3 

A Szőnyi által leírt mártíromság politikai teológiai definíciója (ne feledjük, ez a 
szöveg a bujdosók mozgalmát igazoló kuruc ideológiaként funkcionált az 1670-es 
évektől) megvilágosítóan rekontextualizálja a Mikes-textusokat, láthatóvá teszi, 
hogy ezek egyaránt alludálnak egy komplex diskurzusra és magatartásmódra. Ez a 
magatartásmód a politikai száműzöttnek az exiliumban megélt liminális/liminoid 
tapasztalatát képezi le,4 míg a diskurzus, ebből következően, politikai jelentőséggel 
és funkciókkal telítődik, tehát politikai nyelvként definiálható.5 A kora újkori 
emigrációnak azt a válfaját, amelyet a perzekúció vagy ennek lehetősége okoz, indi-
viduális vagy közösségi tapasztalatként az antropológia (kulturális- és történeti) 
értelmezi a legkimerítőbben. Ennek textuális reprezentációi az ego-doku-
mentumoktól a legváltozatosabb műfajú szövegekig egy olyan politikai d iskurzus-
ban összegződnek, melyeket elsősorban egy általános politikai antropológ iai keret, 

                                                      
2  MKÖM 1. köt. 55. 

3  Szőnyi Nagy István: Martyrok Coronaja […] Debrecen, 1675. 5. 

4  A fogalmakhoz lásd elsősorban Van Gennep, Arnold: Les Rites de Passage. Étude Systematique des 
Rites. Paris, 1909. Magyar fordításban: Átmeneti rítusok. Budapest, 2007.; Turner, Victor: The Ritual 
Process. Chicago, 1969. Magyar fordításban: A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. Budapest, 
2002.; Turner, Victor: Dramas, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. New York, 
1974. 

5  Pocock alapján állítom ezt. Vö. Pocock, John G. A.: Politics, Language and Time. Essays on Political 
Thought and History. London, 1989. 15.; A politikai nyelvek konceptuális és módszertani problémá-
jához lásd még Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest, 2007. 41.; 
Bene Sándor: Eszmetörténet és irodalomtörténet. A magyar politikai hagyomány kutatása. Budapesti 
Könyvszemle, 19. évf. (2007) 1. sz. 57. 
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illetve a források szempontjából módszertanilag indokolt megközelítések, mint 
például a politikai teológia6 interpretálhat hitelt érdemlően. 

Dolgozatom célja, hogy a kora újkori perzekúció és az ennek következtében ki-
alakuló száműzetés, migráció (forced migration) tapasztalatának politikai antropológiai 
és politikai teológiai értelmezését mutassam be, mint a kora újkori politikai diskur-
zus(ok) elemzésének egyik lehetséges változatát. Érvelésem egyetlen kérdéskörre 
irányul: a haza és az otthon projekciójához rendelt hűségnek mint lojalitásnak a poli-
tikai reprezentálására.7 Elméleti megállapításaim egy olyan fogalom- és eszmetörté-
neti horizonthoz kapcsolódnak, amely a kora újkori politika nyelvének hatását és 
használatát a liminalitás történeti antropológiai értelmezésén keresztül illusztrálja. 

 

Politikai antropológia 

 

Két álláspont is elfogadott a diszciplína történetét illetően. Az egyik álláspont a 
szociális antropológia egyik aldiszciplínájaként fogja fel, így megjelenését az 1940-es 
években kulmináló Afrika-centrikus antropológiai kutatásokhoz köti,8 míg a másik 
felfogás a politikum antropológiáját meghatározó kritériumnak tekinti, így a diszcip-
lína eredetét jóval korábbra datálja, azt állítva, hogy Arisztotelésztől Montesquieu-ig 
már jelentős, az irányzatot meghatározó történeti előzményekkel számolhatunk.9 

                                                      
6  Fogalomhasználatom történeti antropológiai alapvetésű, így a politikai teológia számomra nem a 

Carl Schmitt-, Erik Peterson- vagy a Johann Baptist Metz-féle filozófiai tradíció megidézését, 
avagy applikálását jelenti. A politikai teológia számomra olyan kontextualizáló, eszme- és fogalom-
történeti funkciójú magyarázat, amely azt jelöli, hogy adott kora újkori politikai jelenségek, mint 
például a lojalitás performálása, néha a kora újkori teológia fogalmi nyelvén váltak diszkurzív, nyil-
vános és textualizált reprezentációkká. Ebben a tekintetben a klasszikusok, Kantorowicz és Bloch 
nyomdokain (is) haladok. (Kantorowicz, Ernst: The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political 
Theology. Princeton, 1957.; Bloch, Marc: Les rois thaumaturges. Etude sur le caractère surnaturel attribué à 
la puissance royale particulièrement en France et an Angleterre. Strasbourg–Paris, 1924. Magyarul: Gyógyító 
királyok. A királyi hatalom természetfeletti ereje Franciaországban és Angliában. Budapest, 2005. Továbbá a 
politika(i) és teológia(i) konceptuális és interpretációs átfedéseihez lásd Scott, Peter – Cavanaugh, 
William T. (eds.): The Blackwell Companion to Political Theology. Malden, 2006. 2–3.; Bene: Eszmetörté-
net és irodalomtörténet, 62. 

7  A kora újkori politikai kultúra, illetve a politikai teológia egyik meghatározó jelentőségű kérdéskö-
rét képezi a hűség/hűtlenség mint politikai magatartás és beszédmód. Vö. Bene: Eszmetörténet és 
irodalomtörténet, 50. 

8  Lewellen, Ted C.: Political Anthropology: An Introduction. London, 1992. 13.; Vincent, Joan (ed.): The 
Anthropology of Politics: A Reader in Ethnography Theory and Critique. Malden (MA), 2002. 2.; Vincent, 
Joan – Nugent, David (eds.): A Companion to the Anthropology of Politics. Malden (MA), 2004. 1–3.; 
Thomassen, Bjorn: What Kind of Political Anthropology? International Political Anthropology, vol. 1. 
(2008) no. 2. 264–266. A magyar nyelvű áttekintéshez lásd A. Gergely András: Politikai antropológia. 
Interdiszciplináris közelítések. Bevezető segédanyag egy tantárgyi egyetemi jegyzethez. Budapest, 1996. 12–16.; 
Zentai Violetta (szerk.): Politikai antropológia. Budapest, 1997. 9–36. 

9  Balandier, Georges: Anthropologie politique. Paris, 1980. 11–13. 
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Harmadik opcióként érdemes megemlíteni Donald V. Kurtz álláspontját, aki – 
Kuhn tudományelméletére támaszkodva – öt paradigmát különített el a politikai 
antropológia fejlődésében, és ezek segítségével jelenítette meg a diszciplínát, nem is 
annyira történetiségében, hanem ennek elméletét, elméleti alakulását (theoretical subject 
matter of political anthropology) rajzolva meg.10 Vázlatos áttekintésemben kizárólag a 
politikai antropológia 20. századi alakulására fókuszálok, és csak a dolgozat gondo-
latmenete szempontjából releváns epizódokra utalok. 

Az 1920-as és 30-as évek szociális antropológiája kezdetben az állam eredetének 
kutatására koncentrált, majd a törzsi társadalmakra mint állam nélküli társadalmakra 
(segmentary/stateless societies, illetve sociétés segmentaire/sans État) fókuszált. Ez a szakasz 
megfelel a kezdetek első szakaszának, amelyben a politikai antropológia még nem 
önálló diszciplína. Az 1940-es évek jelentik az áttörést, amikor az afrikai stúdiumok 
(African Studies) meghatározó képviselői, mint például E. E. Evans-Pritchard,11 ér-
vényesen jelölik ki a kutatás elméleti-módszertani és diszciplináris kereteit. Ebben a 
második szakaszban az „African Studies” monopóliumává vált a politikai antropo-
lógia, amely csak az 1950-es évekre változott Edmund Leachnek köszönhetően, aki 
a politikai antropológiai kutatásaihoz nem afrikai terepmunkát végzett.12 Az 1950–
1960-as évek nagy változásai, mint a strukturalista és posztstrukturalista paradigma-
váltás, az antropológiában is jelentős befolyást gyakoroltak a diszciplína fejlődésére, 
főként Victor Turner és a későbbiekben Clifford Geertz munkásságának köszönhe-
tően. A strukturalizmustól az elmozdulást elsősorban Turner munkássága jelenti.13 
Fókuszba került végre az individuum mint a social drama aktora és megélője. A tár-
sadalmi struktúrák deskriptív modelljeit felváltotta a folyamatok, rítusok és szimbó-
lumhasználatok vizsgálata, amely a politikai folyamatok működését, transzformáció-
it hitelesebben jelenítette meg. Az 1970-es években, akárcsak a kulturális antropoló-
giában, a politikai szimbolizmus hódított, rítusok és szimbólumok politikai haszná-
latainak tanulmányozásai váltak népszerűvé. A diszciplína történetének e második 
szakasza tehát úgy zárul, hogy a politikai antropológia kialakított egy diszciplinárisan 
körvonalazott tudást, és létrehozta a maga sajátos diskurzusát. 

Az 1980-as évekkel kezdődő harmadik szakasz a posztmodern hatások jegyében 
teljesedik ki, elég a „Writing Culture”-nek az antropológiát módszertani, konceptuá-
lis és diszciplináris alapjaiban megrázó kritikai érvényű hatására utalni.14 Az állam, a 
politikai rendszerek, a társadalmi egyensúly, a politikai individuum struktúráinak, 

                                                      
10  A Kurtz által megjelölt öt paradigma: the structural-functional paradigm, the processual paradigm, 

political economy and political evolution, postmodernism. Kurtz, Donald V.: Political Anthropology: 
Power and Paradigms. Boulder (CO), 3., 12. 

11  Fortes, Meyer – Evans-Pritchard, E. E. (eds.): African Political Systems. Oxford, 1940. 

12  Leach, Edmund: Political Systems of Highland Burma. Boston, 1954. 

13  Turner, Victor: Schism and Continuity in an African Society. Manchester, 1957. 

14  Kurtz: Political Anthropology, 197–202. 
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szimbólumainak, az ezeket működtető rituális történéseknek a vizsgálata helyett és 
mellett új kutatási témák (nyilván a kortárs politikai valóság tapasztalatainak hatásá-
ra) kerültek előtérbe. A politikai antropológia átalakulását jelzi az a tematikus irány-
váltás, amely a nacionalizmus, az etnicitás és a posztkoloniális diskurzusok és ta-
pasztalatok vizsgálatára tette a hangsúlyt. Ezen belül is Kurtz szerint jól elkülöníthe-
tő három jelentős témakör, amelyek a legáltalánosabb értelemben felfogott társa-
dalmi és kulturális kisebbségi lét/státus/tapasztalat értelmezésében (problems related 
to minoritization) találkozik. E három: a nők, az erőszak és az identitás kérdése.15 
Ebben a kontextusban válik érthetővé, hogy a politikai antropológia e fázisában az 
egyik legfontosabb témakörré lép elő az (e)migráció kutatása. Noha ez mint a mobi-
litás egyik leggyakoribb megnyilvánulása mindig is kitüntetett figyelemmel bírt a 
társadalomtudományok azon diszciplínáiban, amelyek diakrón nézettel is operáltak, 
a politikai antropológiában, a szociológia és a kulturális antropológia eredményeinek 
köszönhetően, mostanság éli virágkorát. 

 

Exile/Exilic studies, refugee-studies, migration-studies 

 

Ez a szubdiszciplína nemcsak a politikai antropológiába, hanem a szociális és kultu-
rális antropológiába is beépült.16 Fókusza az ún. displacement-experience, azaz a kény-
szerű mobilitási formák, a rendellenes áttelepítések, áthelyezések tapasztalata, ennek 
összetett vizsgálatát végzi. Megkülönbözteti a migráció különféle változatait,17 en-
nek különféle társadalomtörténeti, gazdasági, kulturális kontextusait is feltárja, így a 
migráció olyan kulturális jelenségként tételeződik, amely az emberi civilizációban 
állandóan és meghatározó módon jelen volt. Eszerint a babiloni fogság/száműzetés, 
illetve például a mexikóiak illegális migrációs habitusa ugyanannak a globális törté-
neti és kulturális jelenségnek a része. A különféle traumaelméletek, amelyek a mig-
rációhoz, különösen a kényszermigrációhoz (forced migration) társítják a traumákat, és 

                                                      
15  Uo., 200. 

16  Néhány, általam jelentősnek ítélt szöveget jelölök meg csupán: Bulmer, Martin – Solomos, John 
(eds.): Diasporas, Cultures and Identities. London–New York, 2012.; Cohen, Jeffrey H. – Sirkeci, Ib-
rahim: Cultures of Migration: The Global Nature of Contemporary Mobility. Austin, 2011.; Becking, Bob – 
Human, Dirk (eds.): Exile and Suffering. Leiden–Boston, 2009.; Krohn, Claus-Dieter (Hrsg.): Exil, 
Entwurzelung, Hybridität. München, 2009.; Manning, Patrick: Migration in World History. New York, 
2005.; Brubaker, Rogers: The ‘Diaspora’ Diaspora. Ethnic and Racial Studies, vol. 28. (2005) no. 1. 
1–19.; Preiswerk, Yvonne – Vallet, Jacques (eds.): Vers un ailleurs prometteur… L’émigration, une 
réponse universelle à une situation de crise? Geneve, 1993.; Ferguson, Russell et alii (eds.): Out There: Mar-
ginalization and Contemporary Cultures. London, 1990. 

17  DFM = Derivative Forced Migartion, RFM = Responsive Forced Migration, PFM = Purposive 
Forced Migration. Ahn, John J.: Exile as Forced Migration. Berlin–New York, 2011. 41–43. 
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értelmezhetővé teszik a migrációs tapasztalat liminális vagy liminoid jellegét.18 Az 
egyik leggyakrabban említett jelenség a PTSD (posttraumatic stress disorder), melyet 
akár a bibliai migrációs beszámolók elemzése során is lehet érvényesíteni.19 Az ant-
ropológiai holizmus felől koncipiált komparációk az analóg valóságok (analogous 
realities) vizsgálatán keresztül igyekeznek az exilium teljesebb megértését elérni. A 
kényszermigráció egy másik típusú következménye és hatása a szociális jellegű vál-
tozások. Frank Ritchel Ames három alapvető fontosságút jelöl meg: 1. források és 
tartalékok, illetve az életbiztonság csökkenése. 2. növekvő halandóság. 3. a túlélés 
érdekében az életvitel és háztartási formák extenzívvé és inkluzívvá válása.20 Mindez 
pedig abban az összhatásban és következményben kulminál, amit a szerző cascading 
effect of exile-ként határoz meg, és ami arra mutat rá, hogy a túlélés érdekében felvál-
lalt pragmatikus és racionális döntések csak ideig-óráig oldják meg a hiányok és 
nélkülözések kérdését, egy ponton túl újraismétlődik minden. A biztonságot és a 
túlélést biztosító források csökkenése az emigráns közösséget olyan ideológiák elfo-
gadására is rábírja, amelyek a túlélési esélyeket növelik, még akkor is, ha ezzel identi-
tásukat sodorják veszélybe (vegyes házasságok, átkeresztelkedések, beolvadás, 
akkulturáció stb.). Az individuum szintjére fókuszálva világossá válik, hogy a kény-
szermigráció az individuum öndefiníciós és identitásartikuláló/-megőrző képessége-
it teszi próbára. Az exilium jelenségét a mediterrán kultúrában tanulmányozó fran-
cia szakirodalom egyik főtétele szerint a száműzetés tapasztalata egyfajta én-
konstitúciót jelent.21 Egy olyan folyamat, amelynek során az individuum saját identi-
tásának átalakulását tapasztalhatja meg (mutation identitaire).22 A szociális jellegű kö-
vetkezmények, illetve az akkulturáció antropológiai folyamatának kontextusában 
nyer sajátos relevanciát az a diskurzus, amelynek segítségével a száműzött önmagát 
vagy azt a közösséget, sőt diaszpórát, amelyben él, meghatározza, bizonyos identi-
tásmintákkal asszociálja, vagy azonosítja. Ennek kontextusában alapvető kérdés, 
hogy a lojalitás és a politikai identitás miként épül fel ebben a liminális/liminoid hely-
zetben, illetve mit jelöl(het) a haza és az otthon23 fogalma? 

                                                      
18  Van Gennep: Les Rites de Passage.; Turner: The Ritual Process.; Turner, Edith – Turner, Victor: Image 

and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives. New York, 1978. 

19  Kelle, Brad E. – Ames, Frank Ritchel – Wright, Jacob L. (eds.): Interpreting Exile: Displacement and 
Deportation in Biblical and Modern Contexts. Atlanta, 2011. 29. 

20  Ames, Frank Ritchel: The Cascading Effects of Exile: From Diminished Resources to New Identities. In: 
Interpreting Exile, 175–178. 

21  „l’exil est un déchirement identitaire.” Barracchina, Marie-Aline (dir.): Penser en Exil. Nice, 2011. 11. 

22  Uo., 23–25. 

23  E két utóbbi nem feltétlenül konkrét, topográfiailag beazonosítható helyet jelöl, hanem elsősorban 
azokat a funkciókat, amelyek a túlélést, együttélést, közös morális, politikai és más természetű ér-
dekeltségek megőrzését teszik lehetővé. A kérdéshez lásd Douglas, Mary: The Idea of a Home: Kind 
of Space. Social Research, vol. 58. (1991) no. 1. 287–307.; Cuba, Lee – Hummon, David M.: Con-
structing a Sense of Home: Place Affiliation and Migration Across the Life Cycle. Sociological Forum, vol. 8. 
(1993) no. 4. 547–572. 



DE NOSTALGIA: A KORA ÚJKORI KÉNYSZERMIGRÁCIÓ POLITIKAI DISKURZUSA 

123 

Aligha vitatható, hogy mind az európai, mind a magyar migrációs tapasztalatok 
társadalomtörténete felől ezek érvényes szempontok. Nagy kérdés azonban, hogy 
átvihetőek-e a kora újkori történeti kontextusokba. Ugyanis az antropológia mint 
tudomány elsősorban a szinkrón dimenzióban végzi kutatásait, ráadásul a politikai 
antropológia meghatározó szövegei is (lásd az African Studies példáját) 20. századi 
terepmunkák alapján készültek el. 

 

Politikai antropológia és diakrón magyarázat 

 

Georges Balandier az Anthropologie politique című könyvében úgy határozta meg a 
politikai antropológiát, mint a politikai egzotizmus és a politikum másságának fel-
ismerőjét és tanulmányozóját.24 A politikum mássága így antropológiai értelemben 
vett kulturális másság, amely nem csak szinkrón dimenzióban, hanem diakrón né-
zetben is tanulmányozható. Emlékezzünk arra, hogy a történeti antropológia, akár a 
középkorról legyen szó,25 akár a kora újkorról,26 a kutatási tárgyának kulturális más-
ságát hangsúlyozta. Vagyis az időben távol lévő európai kultúra bármelyik jelensége, 
intézménye vagy szereplője ugyanazt a kulturális másságot képviseli, mint azok a 
bennszülött kultúrák, emberek, akiket az antropológia 21. századi terepeken tanul-
mányoz. Így a politikai antropológia alkalmazható a kora újkori, kulturális másságot 
mutató politikum tanulmányozására. Ebben az applikációban a politikai antropoló-
gia történeti antropológiává alakul át. Megkerülhetetlen módszertani feltétel, hogy 
olyan forrásokkal és értelmezői nyelvvel operáljon, amely ugyan megőrzi a fenti 
kutatási szempontokat, de a vizsgált kor fogalmi nyelvének keretein belül marad. 
Historiográfiai szempontból ez az ún. internalist account27 elvének az érvényesítése. 
Esetünkben a kora újkori perzekúciót követő kényszermigrációs tapasztalatok tör-
téneti antropológiai értelmezéséhez a politikai teológia fogalmi nyelvére kell hagyat-
koznunk. 

 

Kora újkori applikációk 

 

A perzekúció és száműzetés szerves összefüggését az európai reformáció történe-
tében Heiko Oberman hangsúlyozta legerőteljesebben, ugyanis felfogásában a 
reformáció korszakának tekintett időintervallumon belül három reformmozgalmat 

                                                      
24  „L’anthropologie politique s’impose d’abord comme un mode de reconnaissance et connaissance 

d’exotisme politique, de forms politique <autres>.” Balandier: Anthropologie politique, 7. 

25  Gurevics, Aaron: Historical Anthropology of the Middle Ages. Oxford, 1992. 

26  Hsia, Po-Chia R. – Scribner, Robert W. (eds.): Problems in the Historical Anthropology of Early Modern 
Europe. Wiesbaden, 1997. 

27  Fairburn, Miles: Social History: Problems, Strategies, and Methods. New York, 1999. 207. 
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lehet elkülöníteni. A harmadik, és bizonyos szempontokból a legfontosabb, a 
száműzöttek reformációja (the Reformation of the Refugees), amely a reformációt az 
áttért városok biztonságából a száműzetés veszélyes és kiszámíthatatlan egziszten-
ciájába helyezte át, erősen próbára téve a mozgalom híveit.28 A továbbiakban e 
történeti kontextuson belül korábbi kutatásaim publikált eredményeire29 is hagyat-
kozva néhány olyan releváns vonatkozást vázolok, amelyek diakrón nézetben is 
illusztrálják, hogy egy bejáratott teológiai fogalmi nyelv hogyan ment át politikai 
használatba, azaz a vallásos perzekúció tapasztalata és teológiája miként alakult át 
kora újkori politikai nyelvvé. 

A reformáció hívei Caesareai Euszebiosz Historia Ecclesiastica című műve kon-
cepciójára hagyatkozva hozták létre azt a nagyelbeszélést, amely az Igaz és Hamis 
Egyház (Vera et Falsa Ecclesia) örök harcával azonosította a kereszténység történetét, 
amelyben az évszázados üldözések kérdése az ősegyháztól a reformációig exkluzív 
érvényű egyháztörténeti narratívumként funkcionált. Az ősegyházat a reformált 
egyházzal, az őskeresztények mártírjait pedig a kora újkori vallásos perzekúció áldo-
zataival azonosítva egy vitatható analógiát hoztak létre, amellyel a kontinuitást, azaz 
az ősegyház tisztaságával és tanbeli ortodoxiájával való azonosságot igyekeztek 
bizonyítani, szembeállítva a bűnös, tévelygő és az üldöző szerepében fellépő katoli-
kus egyházzal. Ez a nagyelbeszélés számos olyan szöveg létrejöttét készítette elő, 
amelyek a perzekúciót a kényszermigráció és politikai száműzetés okának állították 
be. Továbbá ennek az elbeszélésrepertoárnak és szövegkorpusznak a történeti 
aktora a kora újkori mártír lett.30 

Ellentétben a középkori hagiográfiai tradícióval, a kora újkori protestáns szelle-
miség a mártíriumot mint identitásmintát egyéneknek és közösségeknek is elérhető-
vé tette, sőt elméletileg mindenkinek, aki a mártíri hivatását felismerte és következe-
tesen vállalta. Ez azonban nem mindig jelentett biztos halált. Ugyanis a perzekúció 
bármilyen formáját megélő individuumok és közösségek, még ha a menekülést, 
tehát az üldözők elől történő elfutást is választották, a kor mártirológusai szerint 
kiérdemelték a mártíri identitást. Ezt a nézetet hamarosan egy impozáns szövegkor-
pusz és irodalmi kánon képviselte, amely az ún. mártirológiai elbeszélés (récit 
martirologique) révén népszerűsítette latinul, németül, franciául és angolul a kora új-
kori mártírok élettörténeteit, illetve, implicit módon, az igaz egyház üldöztetését és 
szenvedéseit.31 

                                                      
28  Oberman, Heiko: The Reformation: Roots and Ramifications. Edinburgh, 1994. 201–220. 

29  Tóth Zsombor: Kálvinizmus és politikai (ön)reprezentáció a kora újkorban. Studia Litteraria, 51. évf. 
(2012) 3–4. sz. 6–35.; uő.: The Homiletics of Political Discourse: Martyrology as a (Re)Invented Tradition in 
the Paradigm of Early Modern Hungarian Patriotism. In: Trencsényi, Balázs – Zászkaliczky, Márton 
(eds.): Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Dis-
courses in Early Modern East Central Europe. Leiden, 2010. 545–568. 

30  A jelenség részletes értékeléséhez lásd Tóth: Kálvinizmus és politikai (ön)reprezentáció, 8–11. 

31  A kora újkori mártirológiai irodalom áttekintéséhez lásd uo., 12–17. 
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A Ludwig Rabus,32 John Foxe,33 Henricus Pantaleonus,34 Jean Crespin,35 Simon 
Goulart36 munkáiból összeálló kánon teológiai szempontból erőteljesen heterogén 
arculatú, a konfesszionalizáció kezdetének korhű lenyomata, ám a lutheránus, huge-
notta, kálvinista stb. nézetek elegye politikai teológiai felfogásában következetes és 
egységes. Felismerhető egy hangsúlyos eltolódás kálvinista irányba, hiszen a huge-
nották franciaországi perzekúciója, az ezt száműzetésből reflektáló Kálvin irodalmi 
hozzájárulása révén, a perzekúciót és a száműzetést erőteljesen kálvinista kontex-
tusban tematizálja. Ezt még inkább világossá tette a nicodemita vita (la querelle des 
«nicodémites»),37 amely Kálvin mártirológiai nézeteit és álláspontját félreérthetetlenül 
hozta nyilvánosságra. A vita fő tétje nem volt más, mint rábírni a rejtőzködő huge-
notta közösségeket vagy individuumokat, hogy nyíltan vállalják teológiai meggyőző-
désüket a katolikus Francia Királyságban, és minden kompromisszumot utasítsanak 
el, még akkor is, ha ennek a következménye az üldözés vagy a halál lenne. Azok a 
kompromisszumra hajló félmegoldások, melyek szerint elég lélekben a kálvini taní-
tást követni és csupán külsőleg venni részt a katolikus rítusokban, Kálvin heves 
tiltakozását váltották ki. Az ilyen kompromisszumra hajlók megbélyegzésére hasz-
nálta Kálvin, saját bevallása szerint is, a nicodemita megnevezést, az újszövetségbeli 
Nikodémus analógiáját alkalmazva e célból, aki csupán éjszaka, titokban látogatta 
meg Jézus Krisztust, nem vállalva nyíltan közösséget a tanítványokkal.38 

Kálvin nicodemitaellenes álláspontja és a reformáció mártirológiai tradíciója kö-
zött szerves kapcsolat artikulálódott, hiszen Kálvin intése a nikodemitákhoz valójá-
ban mártirológiai „program”, amelyet nemcsak Kálvin levelezése, hanem a hugenot-
ta mártirológiák (Jean Crespin, Simon Goulart) is visszaigazoltak és népszerűsítet-
tek. Ennek értelmében a mártírnak el kell utasítani a katolikus vallást, mind tanai-
ban, mind rítusaiban. A bálványozás megtagadása az igaz kereszténység felvállalásá-
val és megvallásával függ össze, még akkor is, ha ez a halált jelentené. Továbbá e 
program politikai teológiai diskurzusként sajátos fogalmi nyelvet hozott létre, mely 
azt hirdette, hogy a mártíromság tanúságtétel, melynek során a szenvedéseket 

                                                      
32  Rabus, Ludwig: Historien Der heyligen außerwölten Gottes Zeügen, Bekennern und Martyrern […] 

Strassbourg, 1552. 

33  Foxe művének kilenc angol nyelvű kiadása ismeretes 1563 és 1684 között. Ezt előzte meg egy latin 
változat Historia rerum […] címmel, amely Bázelben 1559-ben jelent meg, Foxe száműzetése alatt. 
Foxe, John: Acts and Monumets […] London, 1563. 

34  Pantaleonus, Heinricus: Martyrum Historia […] Basilea, 1563. 

35  Crespin, Jean: Recveil de plvsievrs personnes qui ont constamment enduré la mort pour le Nom de nostre Seigneur 
Iesus Christ […] [Genève], 1554. 

36  Goulart, Simon: Histoire des Martyrs […] Genève, 1582. 

37  El-Kenz, David: Les Bûchers du Roi. Seyssel, 1997. 98–103. 

38  Caluin, Jean: Petit Traicté. [s. l.], 1536. 
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(afflictio) türelemmel (patientia) és állhatatossággal (constantia) kell elviselni, még akkor 
is, ha kétségbeesés vagy félelem, sőt a halál közelsége rettenti meg a hívőket.39 

Az adódó konklúzió szerint a kora újkori mártirológiai tradíció lényegi különb-
ségeket mutat a középkori hagiográfiai korpuszhoz és kultuszhoz képest, hiszen a 
mártíromság fő kritériumát adó tanúságtételt átértelmezte, az afflictio–patientia–
constantia fogalomkonstrukcióval új dimenzióba helyezte. A (mártír)halál és csodák 
felmutatása helyett a tanúságtétel más módozatait preferálta, például a kényszermig-
ráció, a száműzetés és a menekülés vállalását a perzekúcióval szemben. Az igaz 
egyház iránti elkötelezettséget nemcsak a halál, a kivégzés, hanem a száműzetés 
szenvedéseinek zokszó nélküli, türelmes és állhatatos elviselése is meggyőzően bi-
zonyította. A politikai teológia fogalmi nyelven koncipiált afflictio–patientia–constantia 
diskurzusa a mártíromságot politikai aktusként fogta fel, amely a kora újkori politi-
kai kultúra egyik központi kérdésére reflektált, nevezetesen a hűségre, azaz a lojali-
tásra. Az európai nacionalizmus történetének kutatása szerint a kora újkori proto-
nacionalizmus látja el azt a funkciót, amely a felekezeti alapokon szerveződő, kezdet-
ben konfesszionális érvényű lojalitást az Igaz Egyház (Vera Ecclesia) iránt a Haza 
(Patria) iránti hűségre konvertálja. A perzekúcióból következő kényszermigrációt 
vállaló közösségek és individuumok öndefiníciós mártirológiai diskurzusa ebben az 
eszmetörténeti kontextusban bír kivételes relevanciával. 

 

Magyar applicatiók 

 

Szirmay Antal a Hungaria in Parabolis című művének 1807-es editiójában többek 
közt a Magyarországon elterjedt legfontosabb betegségeket tekintette át. A csömör 
és a hagymáz után említi a nostalgiát: „A harmadik magyar betegség házi, igazán 
hazai betegség, mert a magyar ember a maga édes hazáján kívül sehol meg nem él, 
megöli a bánat; s ha elhagyta azt, visszatér, mert azt mondja, hogy a legjobb otthon. 
Ahol a nyúl felnevelkedik, ott szeret inkább lakni, mint a tormába esett féreg. Orvo-
saink ezt a betegséget honvágynak hívják (nostalgia).”40 

A fenti részletet Szirmay művének 20. századi magyar fordításából idéztem, így a 
honvágy terminus technikusként szerepel, melyet a zárójeles nostalgia csupán árnyal. 
Az eredeti latin edícióban azonban ez áll: „Morbus hic a medicis nostris nostalgia 

                                                      
39  A patientia és constantia fogalmainak a korszak neosztoikus tradíciójához és különösen Justus 

Lipsiushoz, illetve ennek magyar recepciójához (Laskai János, Rimay János stb.) kapcsolódó vo-
natkozásainak tudatában vagyok, ám ezúttal érvelésem kevésbé fókuszál erre, annak érdekében, 
hogy a hangsúly azon a kulturális átvitelen maradjon, amely a kálvinista mártirológia fogalmi nyel-
vét a politikai emigráció tapasztalatának leképezésére használja fel. 

40  Szirmay Antal: Magyarország Szóképekben (Hungaria in Parabolis). Ford. Vietórisz József. Sajtó alá 
rendezte: Csörsz Rumen István. Kolozsvár, 2008. 153. Köszönettel tartozom kollégámnak, Csörsz 
Rumen Istvánnak, aki felhívta figyelmemet erre a forrásra. 
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vocantur.”41 Nehéz lenne azonosítani a „medicis nostris”-t, az viszont tény, hogy a 
nostalgia fogalom kiltalálója a svájci Johannes Hoferus volt, aki 1688-ban adta ki 
Bázelben orvosi traktátusát, amely hamar sikerkönyvvé vált: Dissertatio cvrioso-medica, 
de nostalgia, vulgo: Heimwehe oder Heimsehnsucht, 1688.42 

Hoferus megfigyelése szerint a kora újkori Svájc francia nyelvű területein maladie 
du Pais, a német nyelvterületeken heimweh névvel illették azt a betegséget, amit ő 
nevezett el nostalgiának, két görög szó a nosos (visszatérés a hazába), illetve argos (fáj-
dalom, szomorúság) egybeolvasztásából, amely a léleknek azt a szomorúságát hiva-
tott jelölni, amely a hazába való visszatérés lehetetlenségéből fakadt.43 A betegséget 
elsősorban a svájci zsoldos katonák esetében azonosította, akiket a hosszas távollét 
a hazától testileg, lelkileg megviselt, és miután többüknél ugyanazokat a szimptómá-
kat vélte felismerni, rádöbbent, hogy itt egy betegséggel van dolga. 

A betegség a melankóliára emlékeztet, sőt közös vonásai is vannak ezzel. A 
nostalgia alapvetően a beteg imagináció-szindrómája (symptoma imaginationis laesae), 
amelyet az vált ki, hogy a szeretett haza ideája folyton visszatér az elmébe, az általa 
felizgatott, felkavart lélek pedig az egész testre kihat. Megfigyelt páciensei közül 
többek közt egy Bázelben tanuló, berni fiatalember esetét mutatja be, aki addig 
szomorkodott, hogy belebetegedett, láz kínozta, erős szívverés és pánikrohamok 
gyötörték. Az orvos beöntést (clysma) javasolt, ami nem jobbított állapotán, tovább-
ra is nagyon gyengének, sőt haldoklónak (imbecillis & moribundus videatur) mutatko-
zott, így visszaküldték hazájába, ahol meg is gyógyult. Hoferus megállapítja, hogy 
valójában ez volt az egyetlen gyógymód rá: „[…] in Patriam remitteretur, morbum 
nos esse alium, quam Nostalgiam, quae nullum admittat remedium, praeter reditum 
in patriam.”44 

Hoferus találmánya, ha meg is mosolyogtatja az orvostudományt, az antropoló-
gia számára értékes forrás. Általa visszaigazolást nyernek nem csak a liminali-
tás/liminoid állapotokra, illetve liminális személyre vonatkozó antropológiai megál-
lapítások, hisz, lássuk be, Hoferus páciensei sokkal inkább az átmenetiségtől, mint 
valamilyen konkrét betegségtől szenvedtek. Hoferus traktátusában tehát a refugee 
studies által hangsúlyozott traumaállapotok, sőt maga a PTSD (posttraumatic stress 
disorder) kora újkori eseteit szemlélhetjük. Hoferus így, akaratán kívül, a politikai és 
kulturális antropológia egyik előfutára lett, hiszen a kényszermigráció (katonák és a 
foglyok esetére utalok) olyan egyéni és közösségi tapasztalatait őrizte meg, és persze 
fordította le az orvostudomány diskurzusára, amely lehetővé teszi, hogy a kény-
szermigráció traumatikus jellegét, sőt ennek különféle, akár politikai, teológiai rep-

                                                      
41  Szirmay, Antal: Hungaria in Parabolis. Buda,1804. 

42  Hoferus könyvének 1695-ös kiadását használtam: Hofervs, Iohannes: Dissertatio cvrioso-medica, de 
nostalgia. Basilea, 1695. 

43  Uo., 5. 

44  Uo., 7–8. 
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rezentációit is vizsgálhassuk. Íme, visszaigazolódik módszertani szempontból, hogy 
a történeti antropológiai megközelítés lehetővé teszi a politikai antropológia szem-
pontjainak diakrón nézetben való applikálását. Vagyis Hoferus „terepmunkája” és 
„beszámolója” alapján a kényszermigráció elméletének azon megállapításai, amelyek 
többnyire szinkronitásban végzett kutatások és vizsgálatok eredményei alapján fo-
galmazódnak meg, átvihetőek és alkalmazhatóak a források alapján rekonstruált 
kora újkori esetekre is, azaz diakrón nézetben is funkcionálisak. 

A nostalgia jellegzetesen kora újkori jelentéshálója a kényszermigrációs 
liminális/liminoid létállapot komplex tapasztalatának kifejeződése, amely az emig-
ráns vagy quasi-emigráns státus kitüntetett jelentőséggel bíró lélektani, vallásos, 
erkölcsi és politikai implikációit összegzi. A nostalgia politikai jellegében meghatáro-
zó relevanciájú az a dialektikus oppozíció, amely a haza (patria) iránti lojalitás fenn-
tartásának igénye és a lojalitás gyakorlásának, megélésének, a kényszerű távollét 
következtében fellépő, tragikus képtelensége közt feszül. A mai fogalmi gondolko-
dásunkat jobban megidéző honvágy szavunk, úgy vélem, egy sokkal enyhébb érzelmi 
állapotra utal. 

 

Perzekúció, száműzetés és a magyar politikai teológiai tradíció 

 

Az eddigi argumentáció világossá tette, hogy a kora újkori, perzekúció következtében 
kényszermigrációt elszenvedő individuumok vagy közösségek életében a kialakuló 
liminális/liminoid állapot valóságos betegségnek hatott, felismerhető szindrómák-
kal, diagnózissal és – Hoferusnak köszönhetően – saját elnevezéssel. A nostalgia 
áldozatai gyakran nem lévén tudatában betegségüknek, illetve „szakszerű” (?) orvosi 
ellátás hiányában, maguk álltak elő lehetséges gyógymódokkal, melyek közül az 
egyik leghatásosabb az írás volt. A kora újkori írástudó emigránsok, férfiak és nők 
egyaránt, szinte kivétel nélkül az íráshoz folyamodtak a liminális/liminoid állapot 
ellen, amely a valós magán- és közéleti cselekvés lehetőségétől fosztotta meg őket, 
hiszen az írás egyfajta pótcselekvés vagy virtuális cselekvés volt számukra. Az emig-
rációt elszenvedő írni-olvasni tudó emberek esetében felismerhető, hogy az írás-
használati habitus a kényszermigráció liminalitásában erőteljesen aktivizálódik, ami 
azonban nem véletlen, hanem tanult magatartás, kulturálisan asszimilált magatar-
tásminta követésére utal. 

Hasonlóképpen relevanciával bír a diskurzus, amely ezekben az írásokban szö-
vegeződik. A széles műfaji változatosság (levél, napló, imádság, teológiai traktátus, 
fordítások stb.) ellenére felismerhető, hogy valamilyen módon a kényszermigráció 
tényével, liminalitásával függnek össze, ezt reprezentálják, sőt magyarázzák az ott-
hon maradottak, az utókor vagy éppenséggel önmaguk számára. Ennek a diskur-
zusnak egyik visszatérő alapmotívuma a hűség, a politikai értelemben vett lojalitás 
mint magatartásmód, amelyet gyakran nem jellegzetes politikai vagy filozófiai foga-
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lomhasználaton keresztül valósítanak meg. Láthattuk, hogy az „eredetileg” teológiai 
fogantatású afflictio–patientia–constantia és elsősorban a példás keresztény életvitelt, 
gyakran neosztoikus erkölcstant implikáló fogalmi hármasa átkerül egy másik hasz-
nálatba, és politikai teológiai terminus technikusként referál a kényszermigrációban 
történő hűség/lojalitás mint tanúságtétel politikai aktusának performálására. 

A következőkben azt szemléltetem, hogy egy meglévő, ható és továbbhagyomá-
nyozódó politikai magatartásmód az emigráció liminális tapasztalatában, az emig-
ráns szerepén/személyén keresztül, a lojalitásnak egy olyan megfogalmazásához 
vezetett, amely a 19. században kulmináló konstrukció, azaz a nemzet iránti szeretet, 
kötelesség és elkötelezettség/önfeláldozás meghatározó előzményét képezte.45 A 
középkori pro patria mori eszme46 mellett a reformációnak a perzekúcióhoz kapcso-
lódó élettörténeti elbeszélései, az újfajta mártírtörténetek sajátos mártirológiai elbe-
szélései (récit martyrologique), amelyek a nemzeti egyház iránti lojalitást hirdették a 
középkori hagiográfiai diskurzustól eltérő módon, vezettek el a nemzet/haza iránti 
politikai elkötelezettség artikulálásához. Ennek a folyamatnak, amelyben a legjelen-
tősebb szerzők tollából a leghatásosabb szövegek emigrációban, fogságban vagy 
száműzetésben keletkeztek, meglátásom szerint az a folyton hagyományozódó tu-
dás, világfelfogás, sőt magatartásminta adta a kontinuitását, amely valóságos migrációs 
kultúrát képezett a magyar kora újkorban is.47 Azokat a bevett és ismétlődő eljáráso-
kat, stratégiákat és magatartásmódokat értem a migrációs kultúra fogalma alatt, ame-
lyeket a kora újkori emigrációk történetében szinte kivétel nélkül beazonosíthatunk. 
Vagyis a bujdosó Mikes számára az írás azért is volt magától értetődő az emigráció-
ban, mert pontosan a migrációs kultúra jelölte meg az írást olyan foglalatosságként, 
amely az emigráns mindennapok szerves összetevője. Így Mikes valószínűleg „csu-
pán” követi az őt megelőző 17–18. századi emigránsok, például Szőnyi Nagy István, 
Komáromi János és Zay Anna magatartását, akik mind ugyanazt a tradíciót folytat-
ták, amely javasolja, hogy az emigrációs lét liminalitását aktív íráshasználattal 
kell/lehet elviselhetővé tenni. 

Ennek a folyamatnak a lehetséges kora újkori politikai eszmetörténetét vázolom 
fel jelzésszerűen csupán, három eset, azaz individuális emigrációs tapasztalat és a 
köréjük szerveződő történet mentén. A dolgozat terjedelmi keretei nem teszik lehe-
tővé ezek részletes esettanulmányokként való bemutatását, így csupán irányadó 
jelzések megrajzolására vállalkozhatom. 

                                                      
45  A kérdéskör tárgyalásához lásd A. Gergely András (szerk.): A nemzet antropológiája. (Hofer Tamás 

köszöntése). Budapest, 2002. 

46  Kantorowicz, Ernst: Pro Patria Mori in Medieval Political Thought. American Historical Review, vol. 
56. (1951) no. 3. 479−492. 

47  A kora újkori skót emigráció három évszázadát áttekintve Cristopher Smout alkotta meg a culture of 
migration fogalmát, amelyet Ginny Gardner is átvett tőle hasonló témájú könyvében. Vö. Smout, 
Cristopher: The Culture of Migration. History Workshop Journal, vol. 40. (1995) no. 3. 108−117.; 
Gardner, Ginny: The Scottish Exile Community in the Netherlands. East Linton, 2004. 
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1. A persecutio decennalis (1671−1681) Az évtizedes perzekúció egyik legjelentő-
sebb ideológusa az a Szőnyi Nagy István, aki maga is áldozata a Habsburg katonai 
támogatással győzedelmeskedő rekatolizációnak. 1675-ben két könyve48 is megjele-
nik, mindkettő szerves része mártirológiai programjának, amely méltán nevezhető 
politikai teológiai diskurzusnak, amelyben feltalálhatóak a kálvini teológia és publi-
cisztika, illetve levelezés mellett a kora újkori mártirológiai irodalom alapszövegei 
(Crespin, Pantaleonus), továbbá a korai egyházatyák egész sora, ezek közül pedig 
Tertullianus hatása bizonyult a legerőteljesebbnek. Szőnyi tíz mártírdefiníciót ad, 
ezekből a már fentebb citált kilencedik valójában a kényszermigráció áldozatait, az 
emigránsokat vagy a száműzötteket emeli mártíri státusba.49 Szőnyi politikai teológi-
ájának fogalomhasználatában az igaz egyház üldözött mártírja és a politikai száműzött 
alakja egymásra tevődik, ambivalens módon reprezentálódik. Mindkettő esetében 
viszont magatartásuk közös attribútumokra redukálódik; a megpróbáltatásokra és 
szenvedésekre (afflictio) a türelmes (patientia) és állhatatos (constantia), kitartó beletö-
rődés a válasz. Ebből alakul ki az a lojalitás, amelynek mintája és politikai teológiai 
argumentuma az igaz egyházért vállalt mártíromság mint tanúságtétel.50 

Szőnyi Nagy István politikai teológiája láthatóan a fizikai harc és a vallásos, fő-
ként felekezeti ellenzékiség kettősét igyekezett azonosítani annak érdekében, hogy 
mind a bujdosók katonai ereje, mind a reverzálisokat elutasító, így száműzött evangé-
likus és kálvinista papok ideológiai és politikai potenciálja a nagy közös célt, a testi-
lelki szabadság végső kivívását szolgálja. Következésképp Szőnyi a mártírban azt a 
kálvinista teológiai fogalmak szerinti kiválasztottat definiálta, aki nemcsak a felekezeti 
értelemben felfogott egyházának (Ecclesia reformata), hanem egy másik entitásnak, a 
hazának (Patria) is tökéletes elkötelezettje. Ily módon válhatott Wesselényi Pál, a 
bujdosók fővezére is mártírrá, akinek Szőnyi a Martyrok Coronaját dedikálta: „Ha azért 
meg-gondollya akar ki-is Tekintetes Uram! a’ Nagod hazája, nemzete, hiti, vallása, sőt 
az Isten ügye ’s dicsősége mellet való szent buzgóságát e’ keserves számkivetésben, ’s 
az hadak mellett való nyughatatalan quartélyozásban, mennyi alkalmatlanságot, 
boszszúságot, mennyi méltatlanságot, hevet, hideget, ételében, italában való rövidsé-
get szenvedet, mely sokat munkálkodott ’s mely sokat költött, készen talállya okát, 
miért hogy e’ Martyrok Coronajat Nagyságodnak ajanlom. A’ Martyrok Coronáját 
Nagyságodnak-is fejében illetem azért: Mert én Nagodnak akár üldözésebeli keserves 
számkivetését, akár vallása melett valo sok kárvallását, ’s akár az Isten árva ügye mel-
let valo sok költségét ’s szent buzgóságát tekintsem, Nagodat könnyen a’ Mártyrok 
közzé számlálom, azok szerént mint az első Részben meg-irtam.”51 

                                                      
48  Szőnyi Nagy István: Kegyes Vitéz. Debrecen, 1675.; uő.: Martyrok Coronaja. Debrecen, 1675. 

49  Szőnyi: Martyrok Coronaja, 5. 

50  Szőnyi mártirológiai diskurzusának részletes tárgyalásához lásd Tóth: Kálvinizmus és politikai 
(ön)reprezentáció, 19–24. 

51  Szőnyi: Martyrok Coronaja, 5br–5bv. 
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Szőnyinél tehát egy sajátos ambivalencia teremtődött meg, ahol az igaz egyházért, a 
testi-lelki szabadságokért egyaránt harcoltak a katonák a harctereken vagy a papok a 
száműzetésben vagy gályarabságban. A perzekúció bármilyen formájának felvállalá-
sa és elszenvedése, függetlenül attól, hogy ezt a katona vagy a pap performálja, már-
tíri státust biztosít számára, és az igaz egyházért, sőt egyre inkább a hazáért vállalt 
áldozatként kodifikálódik. Továbbá a mártír ideális magatartásmódja nem a halál 
passzív elszenvedésére redukálódik, hanem az állhatatos, kitartó és zúgolódás nélkü-
li, beletörődéssel elviselt szenvedést feltételezi. Ennek a folyamatnak (a perzekúció 
elszenvedése mint politikai mártirológia, illetve a patriotizmus performálása) az 
alakulását, sőt hangsúlyos szekularizációját igyekszem felmutatni két újabb perzekú-
ciós-migrációs esetben. 

2. A Thököly-emigráció Konstantinápolyban és Nikodémiában. Ebben az esetben is 
egyetlen olyan személyre koncentrál a vizsgálatom, aki emigránsként félreérthetetle-
nül azonosul a politikai mártirológiával, sőt nemcsak Szőnyi hatását illusztrálja, 
hanem ezen túl is lép. Komáromi János (?–1711), Teleki Mihály egykori titkára a 
zernyesti csata (1690. augusztus 21.) után állt Thököly szolgálatába, és tartott ki 
mellette hűséggel a törökországi bujdosás alatt. Kiadott naplójából52 tudunk meg 
sok mindent a száműzött mindennapjairól. Azt azonban nem, hogy 1699-ben 
Konstantinápolyban lefordította Jeremias Drexel Gymnasium patientiae című művét. 
Az ismeretlen Drexel-fordítása,53 A Békességes Tűrésnek Oskolája (1699) nem azonos a 
szakma által Komárominak tulajdonított, ugyancsak Drexel által írt Heliotropium 
fordításával. 

Miután Konstantinápolyt császári utasításra elhagyták, Thökölynek és emberei-
nek Nikodémiába kellett menniük. Komáromi naplójának 1701-es bejegyzése sze-
rint szeptember 25-én foglalták el a számukra kijelölt szállást. Nikodémiába érve a 
jelentős olvasottsággal bíró Komáromi János azonnal Diocletiánusra és a korai 
keresztényüldözésekre gondolt: „Ebben az helyben öntetett ki Diocletianus s más 
pogány császárok idejében amaz sok ezer martyromok vérek, s ehez nem messze 
egy völgyben, hogy ordítások, jajgatások a városban ne hallatnék. – Úgy tetszett, 
könyebségemre lett, hogy az mi mártyromságunk is ide volt rendeltetve. Dicsősség 
a nagy Istennek érette.”54 

A latinból végzett fordítás (Békességes Tűrésnek Oskolája, 1699) címében önmagát 
édes hazája mártírjaként, sőt a naplóban Thökölyt és egész kíséretét is mártírokként 
definiáló Komáromi nem véletlenül fogalmazott így. Komáromi szöveg- és foga-

                                                      
52  Késmárki Thököly Imre secretariusának Komáromi Jánosnak törökországi diariumja s experientiája. Sajtó alá 

rendezte: Nagy Iván. Pest, 1861. 

53  Békességes Tűrésnek Oskolája, Mellyet Édes hazáján kívül való boldogtalankodásában Deákbúl magyarra 
forditott KOMÁROMI János, Magyarországi s Erdélyi bujdosó Fejedelem Secretariussa, s édes Hazája 
Martyrja. 

54  Komáromi: Diárium, 76. 
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lomhasználata révén annak lehetünk tanúi, hogy a kálvini teológiából építkező már-
tirológia hogyan applikálódik és transzformálódik egy politikai írás-/ gondolkodás-
habitusba. Komáromi a perzekúciót a politikai emigrációval azonosítja, továbbá 
megőrizve a kálvini antropológia által megformázott mártírtípust, önmagára, illetve 
az emigráció tagjaira alkalmazza a gondolati sémát. A transzformáció jelentőségét az 
adja, hogy Komáromi és társai, noha a perzekúciót elszenvedő mártírokhoz hason-
lóan bizonyára szenvednek és nélkülöznek, ők mindezt nem az igaz egyházért 
(Ecclesia), hanem, saját bevallásuk szerint, a hazáért (Patria) teszik meg és tűrik el. 
Noha jellemük kivételessége, akárcsak a mártírok esetében, a türelmes szenvedést és 
állhatatosságot mint attribútumot hordozza, motivációjuk és lojalitásuk oka nem 
teológiai, hanem egy újfajta érzelem, a haza iránt érzett elkötelezettség, vagyis a 
patriotizmus.55 

3. A Rákóczi-emigráció Lengyelországban. A Rákóczi-emigráció lengyelországi epi-
zódjának egyik sajátos fókuszát Zay Anna imádságoskönyvének mint politikai szö-
vegnek a megszületésében látom. A Nyomorúság oskolája 1721 – nem véletlen a Ko-
máromi-fordítással való egybecsengése – hasonló módon az emigráció liminalitását, 
a száműzetés politikai jelentőségét a kálvinista kegyesség és teológia nyelvén szólal-
tatja meg. A fiához írt, vagy neki szánt imádságok családi belső intimitást sejtető 
hangvétele megtévesztő lehet, mert igenis (politikai) nyilvánosságnak szánt szöve-
gek ezek. Emlékezzünk Bethlen Miklós emlékiratára, aki elsősorban feleségének, 
Júliának és fiának, Józsefnek címezte írását, de valójában erdélyi politikai kortársai-
nak, sőt ellenfeleinek (is) írta.56 Zay Anna ekképpen fogalmaz: „Édes Fiam! Noha 
én tenéked szőlő Anyád vagyok; de amellett oly szegény vagyok; hogy e világi 
gazdagságbúl ajándékot nem adhatok, mert Aranyom, ’s ezűstőm nincsen; hanem 
azt adom néked, amim van: Isten nékem nyújtott szikrácskábúl, annak ajándékábúl 
való ajándékocskát anyai szívem indulatjábúl. Olvassuk szent írásból, az Isten meg-
szokta volt teljesíteni szüléknek magzatokra mondott áldásokat; azért én is kérem az 
én jó Istenemet, teljesítse be rajtad édes atyád rád sokszor mondott áldását […]”57 

Ez a fiához intézett ajánlás minden személyes közvetlensége ellenére olyan 
imádságokat előlegez meg, amelyben a politikai emigráns elsősorban a liminális 
állapotának nehézségeiről számol be (bánat, csüggedés, kétségbeesés, szomorúság), 
ám ugyanakkor a mártíri magatartásmódot (belenyugvás, kitartó hit, tűrés) mint 
követendő példát is megjelöli. 

Az imádságokhoz csatolt versekben szintén ezzel a sajátos, politikum és 
teologikum közti szimbiózissal szembesülünk, amelyet érdekfeszítően ad elő a női 

                                                      
55  Komáromi mártirológiai diskurzusának bővebb tárgyalásához lásd Tóth: Kálvinizmus és politikai 

(ön)reprezentáció, 25–26. 

56  Kemény János és Bethlen Miklós művei. Sajtó alá rendezte: V. Windisch Éva. Budapest, 1980. 406–407. 

57  Árva Zay Anna: „Nyomorúság oskolája” című ima- és énekeskönyve, 1721. Sajtó alá rendezte: Szabó 
Csaba. Lymbus füzetei (1999) 41. sz. 89. 
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beszélő, aki a férfi emigrások által (is) beszélt nyelven kénytelen megmutatni oly 
eltérő érzéseit.58 Ennek ellenére Zay Anna mint női emigráns és íráshasználó eseté-
ben is kimutatható az emigrációs kultúra hatása, sőt a politikai teológia jelenléte is. 

4. A Rákóczi-emigráció Törökországban. Mindezek az áttekintett történeti és kulturá-
lis előzmények egy nagyon fontos felismerést sugallnak. Az 1670-es évektől, amikor 
a felső-magyarországi kálvinista és evangélikus közösségek Habsburg-perzekúciója 
egybeesett a Bujdosók fellépésével, valójában közös politikai program és ideológia 
született meg, amely a perzekúció sajátosan reformátori percepciójából vezette le 
például a patriotizmus konstruktumát. Az 1690-es évek után ez még egyértelműbb, 
hiszen egy olyan politikai teológia fejlődik ki ebből, amely felekezet feletti, az emig-
ráció liminalitásában lesz főhangsúlyos, illetve olyan egyéni és közösségi identitás-
reprezentációkat tesz lehetővé, amely az egyház (ecclesia) és mártírja analógiájára 
modellálja a haza (patria) és az emigráns hazafi viszonyát. 

Ennek ismeretében a magyar patriotizmus teljes kora újkori politikai eszmetör-
ténetének – nem csupán a jelen tanulmányban tárgyalt, nagyjából 1670 és 1720 kö-
zötti időszaknak – Mikes Kelemen az egyik legjelentősebb szerzője. Anélkül, hogy 
vitatnám az eddigi Mikes-kutatás eredményeit,59 Mikes értelmezéséhez olyan alter-
natív olvasatot javaslok, amely új értelmezési perspektívákat nyit. Ellentétben a 
Mikes-szakirodalom azon igyekezetével, hogy a katolikus Mikes diskurzusát a jezsuita 
neveltetés, a janzenista szellemiség vagy a szintén katolikus II. Rákóczi Ferenc kör-
nyezetének kontextusában vizsgálja, elsősorban a korabeli katolikus műveltség írott 
alkotásaival konfrontálva Mikes szövegeit, én egy másik szöveghagyományt jelölök 
meg Mikes szövegeinek kontextualizálásához. Ez a szöveghagyomány az emigrációs 
kultúra által Mikes számára is kétségtelenül közvetített, 1670-es kezdeteikor kálvi-
nista, de a későbbiek során felekezetek feletti politikai szövegkorpusz. Azt állítom, 
hogy a tízévesen katolizáló Mikes számára a kálvinista Szőnyi Nagy István, Komá-
romi János, sőt akár Zay Anna nyelve is olyan kulturális és történeti előzményt ké-
pez, amely Mikes politikai emigráns mivoltát, íráshasználói habitusát és politikai 
gondolkodását, még ha közvetett módon is, de számottevően meghatározta. 

Mikes ugyan nem beszél mártirológiáról úgy, mint az általam megjelölt elődei, de 
emigráns létének liminalitását azonos módon éli meg, problematizálja és orvosolja. 

                                                      
58  Fazakas Gergely Tamás: Az „árvaság” reprezentációja a kora újkorban: egy kulturális szerepminta értelmezé-

si lehetőségei (Előtanulmány). In: Bertha Zoltán – Ekler Andrea (szerk.): Cselekvő irodalom. Írások a 
hatvanéves Görömbei András tiszteletére. Budapest, 2005. 99–114. 

59  A kutatás eredményeinek áttekintéséhez lásd Kun Zsuzsanna – Maczák Ibolya (szerk.): Mikes 
Kelemen válogatott bibliográfia. Budapest–Eger, 2011.; továbbá a két legutóbbi publikációt: Tüskés 
Gábor (szerk.): Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. Budapest, 2012.; Tüskés, Gábor (ed.): 
Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen 
Aufklärung – Transmission of Literature and Intercultural Discourse in Exile: The Work of Kelemen Mikes in 
the Context of European Enlightenment – Transmission de la littérature et interculturalité en exil: L’oeuvre de 
Kelemen Mikes dans le contexte des Lumières européennes. Bern–Berlin etc., 2012. 



TÓTH ZSOMBOR 

134 

A türelmes keresztviselés motívumának gyakori emlegetése,60 sőt fennmaradt 
misszilis leveleiben is az erre történő reflexió,61 a bibliai Jóbra történő utalás62 egyér-
telműen a Békességes tűrésnek oskolája és a Nyomorúságnak oskolája című írásokéhoz 
hasonló nyelvet mint szöveg- és spiritualitásbeli előzményeket idéznek. Valójában a 
kálvini teológia és a kora újkori kálvinista mártirológia fogalmi alapjaihoz nyúlha-
tunk vissza, hiszen Mikes magatartása is ugyanazt a sémát követi és reprezentálja, 
miszerint a csapásokat és szenvedéseket (afflictio) türelemmel (patientia) és állhatatos-
sággal (constantia) kell elviselni a bujdosásában, mert ez tanúságtétel és implicit módon 
mártírium. 

Mikes tehát ugyanazt a magatartásmódot választja, imitálja és hirdeti leveleiben, 
mint kálvinista sorstársai − aligha kell bizonyítani − politikai megfontolásból is. 
Mikes kulturális (migrációs kultúra) és szöveges előzményeken (kálvinista már-
tirológia, a politikai teológia textusai) iskolázott patriotizmusa leginkább egy kálvi-
nista haza- és szabadságfelfogáshoz áll közel,63 noha Mikes levelei megírásának 
idejére a már Komáromi alatt is szekularizálódó diskurzus még inkább felekezetek 
feletti lett. A Rodostóból „suhajtozó” hithű katolikus Mikes tehát úgy mutatja meg 
emigráns identitását és hazaszeretetét, azaz patriotizmusát, hogy a politikai teológia 
diskurzusát használja, amelyben nemcsak a kutatás által eddig kivesézett katolikus 
vagy janzenista erkölcsfilozófia van jelen, hanem a kálvinista mártirológiára vissza-
vezethető kora újkori magyar politikai teológia fogalmi nyelve is. 

A mártírtapasztalathoz képest új elem viszont Mikes habitusában az a liminális 
élmény, amelyet a haza utáni sóvárgás/suhajtozás reprezentál. Hoferus szerint, 
láthattuk, ez nem más, mint a nostalgiának nevezett betegség. Ugyanis a haza, sőt 
valójában az otthon utáni vágyakozás nemcsak a lojalitás megmutatása, igazolása, és 
több is, mint tanúságtétel. Olyanfajta elmozdulás a mártirológiai örökségtől, amely 
az exilium abszurditását nem kizárólag pátosszal tölti meg, hanem felfedi az emig-
ráns állapot kínzó és alapvetően rendellenes természetét.64 Mikes magatartása olyan 
szekularizációs perspektívákat nyit meg, amelynek során a haza iránti lojalitás az 
otthon hiányának bevallását is megengedi. A bujdosás, tehát az emigráció felvállalá-
sának profán mandátuma, már nem kizárólag küldetés és isteni (eleve)elrendelés, 
hanem az emberi gyarlóság, implicit módon a szenvedés és hiányok kínzó megvallá-
sa egyszersmind. Mikes kortársa, a megpróbáltatásokkal teli bujdosásából szerencsé-
sen hazatért székely, Cserei Mihály is felismerte, hisz saját bőrén tapasztalta meg 

                                                      
60  MKÖM 1. köt. 76., 206., 211. 

61  Uo., 316. 

62  Uo., 113. 

63  Mikes politikai teológiai diskurzusa kálvinista jellegének részletező tárgyalásához lásd Tóth, Zsom-
bor: Mikes as an Emigrant. In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil, 184–187. 

64  Said hasonlóképpen szól erről a jelenségről: “Exile is life led outside habitual order. It is nomadic, 
decentred, contra punctual, but no sooner does one get accustomed to it, than its unsettling force 
erupts anew.” Said, Edward: Reflections on Exile. In: Out There: Marginalization, 366. 



DE NOSTALGIA: A KORA ÚJKORI KÉNYSZERMIGRÁCIÓ POLITIKAI DISKURZUSA 

135 

ezt, amely az ő diskurzusában így hangzott: „Én tanulék akkor; bezzeg többször a 
hazámból senki hazugságára ki nem bujdosom, jobb hogy az erdélyi kutyák egyék 
meg a testemet, mint idegen országra menjek reménység fejében, mert könnyű a 
hazából kimenni, de nehéz visszajönni.”65 

 

Konklúziók 

 

Dolgozatom arra tett kísérletet, hogy a kora újkori politikai nyelvek tanulmányozá-
sának egyik lehetséges eljárását illusztrálja. A politikai antropológia megközelítését 
követve, különösen a migrációs kutatások vizsgálati szempontjait részesítve előny-
ben, azt szándékoztam megmutatni, hogy a kora újkori perzekúció és az általa kivál-
tott kényszermigráció (forced migration) liminális/liminoid tapasztalata miként érvé-
nyesül, s mi annak a politikai jelentősége. Módszertani szempontból egy olyan tör-
téneti antropológiát követtem, amelynek fő tétele az ún. internalist account, azaz a 
fogalmi anakronizmus elkerülése volt, mely jelen esetben a politikai teológia fogalmi 
nyelvének az elemzésbe történő bevonását jelentette. Bizonyítottnak vélem a fő 
tézisem, mely szerint a perzekúciót és száműzetést elszenvedő kora újkori individu-
umok és közösségek lojalitása a haza és az otthon iránt több, mint egy érzelgős, 
emlékezésben kifejezést nyerő honvágy (amely amúgy is teljesen inadekvát fogalom 
kora újkori történeti kontextusban). Sokkal inkább a mártirológiai diskurzus politi-
kai teológiai argumentumainak (patientia, constantia) applikációját jelöli, melyet gyak-
ran kiegészített a pro patri mori hagyomány mint a kora újkori patriotizmus egyik fő 
forrása. 

Így tehát Mikes suhajtozása egy komplex magatartásmód (mártírológia mint pat-
riotizmus) és egy hasonlóképpen összetett diskurzus (politikai teológia) kifejeződé-
se, amely a keresztviselést, vagyis az ideális emigránsi magatartásmódot, a szenvedés-
nek türelemmel és állhatatossággal történő felvállalásán keresztül valósította meg. 
Ez a politikai teológia azonban nem kizárólag Mikes és bujdosó társainak beszéd-
módja, hanem a kálvinista mártirológiai alapokból kifejlődő, a perzekúciós-emig-
rációs tapasztalatokból migrációs hagyománnyá és kultúrává szerveződő örökség, 
melyet mindezidáig a kutatás érdemben nem szólaltatott meg. 

                                                      
65  Nagyajtai Cserei Mihály Históriája. Sajtó alá rendezte: Kazinczy Gábor. Pest, 1852. 208. 
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De Nostalgia: The Political Discourse of Early Modern Forced Migration (A Case Study in 
Political Anthropology) 

 

This paper as a case study in political anthropology explores the possibility of ap-
plying the methods and theories of the exilic or refugee studies on early modern 
displacement experiences and their textual representations. Accordingly, the dis-
placement has been defined as a liminal or liminoid experience of forced migration 
inducing early modern political émigrés to engage in a particular political discourse 
and conduct. In addition, this paper set forth the early modern case of nostalgia, a 
well-known disease invented and denominated by J. Hofer in 1688, responsible for 
what has usually been defined as homesick, in order to fathom the liminality of early 
modern exile experience and its political connotations. Thus, the concepts of afflic-
tio, patientia and constantia, have been identified as the components of a political the-
ology meant to elucidate the trauma of early modern exile. 
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ADALÉKOK AZ 1790-ES RENDI MOZGALOM ESZMETÖRTÉNETI HÁTTERÉHEZ
 

 

 

Az 1790-es rendi-nemesi ellenállás programjáról azt tartja a magyar történetírás, 
hogy ideológiai értelemben két politikai tradíciót ötvözött össze, egészen pontosan 
Werbőczy nemesi kiváltságvédő nemzetfogalmát Rousseau társadalmi szerződése 
jegyében újította meg, anélkül, hogy az uralkodói intézkedésekkel szemben oltalmat 
nyújtó sérelmi politika tartalmán bármit is változtatott volna.1 Ezen állítás mögött 
három előfeltevés húzódik, amelyet a korszakkal foglalkozó eszmetörténet-írás 
reflektálva vagy reflektálatlanul kiindulópontul használ. Az egyik, hogy a magyar 
politikai gondolkodást egészen a 18. század végéig alapjában Werbőczy nemesi 
kiváltságőrző ideológiája határozta meg. A másik, hogy erről az ideológiai alapállás-
ról a felvilágosodás mozdította ki a magyar politikai gondolkodást. A harmadik 
pedig, hogy a vármegyei birtokos nemesség derékhada még a felvilágosodás új gon-
dolatait is a régi nemesi kiváltságőrző politika megtámogatására használta fel. 

Az alábbiakban a magyar politikai gondolkodásnak egy másik lehetséges képét 
szeretnénk vázlatosan megrajzolni. Egészen pontosan amellett igyekszünk érvelni, 
hogy a nyugat-európai szellemi élettel élénk kapcsolatban álló magyar politikai gon-
dolkodás a 17. században jelentős, maradandó átalakuláson ment keresztül. A pro-
testáns vallásgyakorlat és a magyar szabadság tágabb értelmezése, illetve a társada-
lom minden rétegére kiterjedő közjó és a társadalmi törésvonalakat elsimító közös-
ségi összefogás igénye mentén a magyar nemesség sérelmi érvelése már ekkor túllé-
pett a Hármaskönyv szűk, kirekesztő közösségértelmezésén, ezzel egyszersmind a 18. 
század végén kibontakozó rendi mozgalomnak is szilárd ideológiai alapot adva. Bár 
a közvetlen kapcsolatot nehéz lenne kimutatni a 17. századi és a 18. század végi 
magyar politikai gondolkodás között – erre e keretek között semmiképpen nem 
vállalkozhatunk –, szövegszerűen bizonyíthatónak véljük, hogy az 1790-es rendi 
ellenállás programját megfogalmazó Ócsai Balogh Péter elsősorban a tágabb érte-
lemben vett régi magyar szabadság és a közösségi összefogás 17. századi magyar 
hagyományából merített. Ráadásul a felvilágosodás bizonyos fogalmait és kategóriát 

                                                      
  A tanulmány az OTKA által támogatott T 105466. számú, Állam és társadalom viszonya a 19. századi 

magyar politikai kultúrában című kutatási projekt keretei között készült. 

1  Szekfű Gyula: Magyar történet. 5–6. köt. Budapest, 1929., 1931.; Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. 
Budapest, 1974.; Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, 1980.; 
Takáts József: Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején. A keret. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 102. évf. (1998) 5–6. sz. 668–686.; Debreczeni Attila: Nemzet és identitás a 18. század második 
felében. Irodalomtörténeti Közlemények, 105. évf. (2001) 5–6. sz. 513–552. 
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úgy idomította a magyar tradíciókhoz, hogy több ponton nemcsak retorikailag, 
hanem tartalmilag is újított: a rendi-nemesi sérelmi politikát az egész társadalmat 
átfogó érdekegyesítés irányába mozdította el. 

 

Mint az újabb eszmetörténeti kutatások alapján tudjuk, az európai felvilágosodás 
rendkívül sokszínű jelenség volt, s politikai értelemben többféle irányzatra bomlott. 
Ráadásul a 18. század második felében kialakuló eszméknek és politikai koncepci-
óknak mély gyökerei voltak a 16–17. századi politikai gondolkodásban, s olyan régi 
gondolatok is szerepet játszottak a modern politikai álláspontok megfogalmazásá-
ban, mint a humanista hazafiság közösségelvű eszménye vagy a régi törvényekre és 
szokásokra hivatkozó érvelés.2 Számunkra mindebből most az a fontos, hogy a 17–
18. századi európai szellemi életben a politikai közösségnek két alapvető elképzelése 
fogalmazódott meg – kortól és kontextustól függően sokféle árnyalatban. Az állam-
központú, racionalizáló felfogás a törvények uralmát és a közjó megvalósulását a 
személytelen hatalomként felfogott, a társadalmat ellenőrző, egyben polgárai bol-
dogságáról gondoskodó állam és a kormányzathoz lojális individuum jogi viszonyában 
ragadta meg. A történeti intézményekre, illetve az antik-humanista hazafiság eszmé-
nyeire hivatkozó közösségelvű felfogás ezzel szemben a kormányzat hatalmát korlá-
tozó köztes testületek keretei között működő társadalom önszerveződésétől várta, 
hogy a törvényesség normái és a közjó szempontjai érvényesüljenek. (Magyar szem-
pontból nem lényegtelen, hogy Montesquieu egyértelműen az utóbbi felfogás híve 
volt: a frank eredetű ősi alkotmányban, s ennek részeként a köztes bírói és közigaz-
gatási testületekben látta az uralkodói önkény fő korlátjait.) Az előbbi koncepció 
Magyarországon értelemszerűen az udvari körökben dívott – már a 17. század vé-
gén, s még inkább a felvilágosult abszolutizmus korszakában –, az utóbbit a rendi-
sérelmi politikát folytató művelt nemesség képviselte. 

A nemesség értékrendje a 17. századi Magyarországon két nagyon fontos szem-
ponttal gazdagodott: a szabadságfogalom tágabb értelmezésével és a közjót szolgáló 
közösségi összefogás gondolatával. Ami a magyar szabadság kibővítését illeti: a 
kéttáblás diéta kiépülésével intézményesülő rendi-sérelmi politika az ország szokása-
it, törvényeit és kiváltságait védte. A 17. században a nemesség szószólói, koronázási 
hitlevéllel megerősített szabadságokról vagy „fundamentális törvényekről” beszéltek, a 

                                                      
2  Pocock, John G. A.: The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican 

Tradition. Princeton, 1975.; uő.: The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of English Histori-
cal Thought in the Seventeenth Century. Cambridge, 1987.; Weston, Corinne C.: The Common Law Mind 
and the Ancient Constitution. In: Burns, James H. – Goldie, Mark (eds.): The Cambridge History of 
Political Thought 1450–1700. Cambridge, 1991. 375–395.; Sandoz, Ellis (ed.): The Roots of Liberty: 
Magna Charta, Ancient Constitution, and the Anglo-American Tradition of Rule of Law. Indianapolis, 1993.; 
Skinner, Quentin: Liberty before Liberalism. Cambridge, 1997.; Reid, John Phillip: The Ancient Consti-
tution and the Origins of Anglo-American Liberty. Northern Illinois, 2005. Magyarul a kérdéssel beható-
an foglalkozik Lévai Csaba: A republikanizmus-vita. Vita az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről. 
Budapest, 2003. 
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18. század végén egyre többször emlegette a közvélemény a „sarkalatos törvénye-
ket”, illetve az ezeken alapuló ősi alkotmányt, amely az egyéb törvények, végzések 
és rendeletek érvényességi körét és értelmezési határait elviekben megszabva, egy-
szersmind a Hármaskönyv ideológiai tételeit felülírva a magyarországi önkormányza-
tiság biztosítékait összegezte. A 18. század végi ellenzéki mozgalom az „ősi magyar 
alkotmány várának legerősebb sáncát” adó sarkalatos törvények alatt az Aranybullát, 
a bécsi és a linzi békét, az 1608-as és az 1647-es törvényeket, IV. Ferdinánd és I. 
Lipót koronázási hitlevelét értette.3 

Hangsúlyoznunk szükséges tehát, hogy ezekben a 17. századi békékben, törvé-
nyekben és koronázási hitlevelekben rögzített „régi szabadságok, mentességek, 
szokások és előjogok” jóval többet foglaltak magukban a nemesi kiváltságoknál és a 
diéta törvényhozó jogkörénél: a bevett gyakorlatnak és az egész társadalmat beháló-
zó szokásjognak megfelelően egyszersmind az ország decentralizált szerkezetű au-
tonómiáját is védték. Különösen a helyi közösségek vallási önkormányzatát emle-
gették nagy hangsúllyal, amely ha nem is volt ősi, de a 17. század elején már csaku-
gyan régi, mindhárom országrészben jó néhány évtizedes gyakorlatnak számított, 
hátterében pedig még régebbi állapot, a városok, mezővárosok és falvak középkori 
eredetű, nem ritkán a papválasztás jogát is magába foglaló autonómiája állt.4 Mi sem 
tanúskodik ékesszólóbban e tény mellett, minthogy a 16. század derekán a „négy 
bevett felekezet” ügyében összeülő erdélyi országgyűlések a lelkészválasztás jogát 
minden vita és különösebb okoskodás nélkül a helyi elöljáróságok (egészen ponto-
san a szabad királyi városokat, a mezővárosokat és a falvakat igazgató önkormány-
zati testületek) kezébe helyezték. S némi vita után hasonlóképpen fogalmaztak az 
ország szabadságait az uralkodóval szemben oltalmazó 17. századi magyarországi 
törvények és koronázási hitlevelek is. Biztosították a nemesi kiváltságok mellett a 
szabad királyi városok, a bányavárosok és a hajdúk kollektív autonómiáját, megerő-
sítették a mezővárosok szabadságait; garantálták a mágnások, a nemesek, a végvári 
katonák, a mezővárosok és a falvak vallási önkormányzatát, hozzátéve, hogy senkit 
nem lehet háborgatni vallása gyakorlásában, „bármilyen rendű és rangú” is legyen. 
Sőt, az I. Rákóczi György sikeres hadjáratát lezáró linzi béke, illetve a pontjait nagy 
viták árán megerősítő 1646–47-es országgyűlés már úgy biztosította a mágnások, a 
nemesek, a szabad királyi városok, a végvári katonák, a mezővárosok és a falvak 
szabad vallásgyakorlatát, hogy az egyházközségen belül kisebbségben lévő hitvallá-
súak autonómiájáról is rendelkezett: kimondta az úgynevezett „fiókegyházak” vallási 

                                                      
3  Marczali Henrik: Az 1790/1-diki országgyűlés. 1–2. köt. Budapest, 1907.; Kecskeméti Károly: Magyar 

liberalizmus 1790–1848. Budapest, 2011. 

4  Kubinyi András: Nemesi szabadság – jobbágyi szabadság. Falusi önkormányzat a késő középkorban. In: 
Klaniczay Gábor – Nagy Balázs (szerk.): A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás 
Ilona tiszteletére. Budapest, 1999. 245–256. 
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önkormányzatát.5 Vagyis elmondhatjuk, hogy a „régi magyar szabadság” szélesebb, 
a helyi önkormányzatok közigazgatási, illetve vallási autonómiáját is lefedő értelme-
zése nem csupán a hajdúk, a protestáns prédikátorok és a mezővárosi tehetős pol-
gárok kollektív identitását fejezte ki, hanem közjogi síkon is megjelent, mégpedig 
szoros összefüggésben azokkal a törvénycikkekkel, amelyek a nádor szerepéről, a 
kormányzati hivatalok betöltéséről és a diéta jogköréről rendelkezve az ország poli-
tikai autonómiáját biztosították. 

Ellenvethető persze, hogy ezek a törvények nem mentek át teljesen a gyakorlat-
ba, hiszen a földesúri és a kormányzati ellenreformáció komoly sikereket könyvel-
hetett el a 17. század második felében, sőt, a 17. század végén, illetve a 18. század 
elején olyan új törvények születtek, amelyek a nyilvános protestáns vallásgyakorlatot 
meglehetősen szűk térre (az úgynevezett artikuláris helyekre) szorították vissza. A 
politikai gondolkodás hosszú távon érvényesülő tendenciáit tekintve azonban azt 
kell néznünk, hogy a bécsi és a linzi béke, illetve a fent említett koronázási hitlevelek 
a 17. században is, s a 18. század végén is fontos hivatkozási pontjai voltak az or-
szág szabadságát az uralkodói hatalommal szemben védő rendi érveknek. Hogy itt 
tényleges folytonosságról vagy inkább újrafelfedezésről van-e szó, nehéz lenne 
megmondani, ehhez a 18. századi ellenzéket kinevelő helyi közösségek – vármegyei 
testületek és felekezeti középiskolák – kultúráját, műveltséganyagát és szóbeliségben 
őrzött hagyományait kellene jobban ismernünk. Az mindenestre fontos, hogy a 17. 
század első felében még a földesúri ellenreformáció olyan nagyformátumú szószó-
lói, mint Pázmány Péter vagy Esterházy Miklós sem kérdőjelezte meg a vallássza-
badságot biztosító törvények érvényességét, csupán a templomhasználat mikéntjéről 
nyitottak a protestánsokkal vitát. Pázmány elfogadta és a rendek előtt tartott 1618-as 
beszédében nagy nyomatékkal hangsúlyozta, hogy II. Ferdinánd csak a „mi hazánk-
nak és nemzetségünknek törvényeit és régi szabadságait” megerősítő koronázási 
hitlevél kiadása után léphet az ország trónjára.6 Esterházy az udvarral szemben már 
egyenesen úgy érvelt, hogy mivel a bécsi békét és az 1608-as törvényeket az uralko-
dó koronázási hitlevélben erősítette meg, rendeletekkel nem semmisítheti meg a 
falvak vallási önkormányzatát. Vagyis – ahogyan ezt I. Rákóczi Györgynek szóló 
levelében írta – vallás dolgában „hasonlóvá tétettek a pórok a státusokhoz”, a hit-
gyakorlás terén „szabadság adatott a póroknak is”.7 

                                                      
5  Lásd ide vonatkozóan a bécsi, illetve a linzi békét megerősítő törvénycikkeket (1608:I. tc., 

1647:VI–XIII. és XVI. tc.), az e békéket ugyancsak megerősítő, egyben az ország különféle sza-
badságairól és kiváltságairól szóló koronázási hitlevelek becikkelyezését (1622:II. tc., 1638:I. tc., 
1659:I. tc.). 

6  Pázmány beszédét közli Fraknói Vilmos: A magyar királyválasztások története. Máriabesnyő–Gödöllő, 
2005. 194. 

7  Galántai gróf Esterházy Miklós munkái […] Sajtó alá rendezte: Toldy Ferenc. Pest, 1852. 237., 239., 
243., 249., 275., 317. 
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Még nyilvánvalóbb volt protestáns oldalon, hogy a felekezetek helyi szinten érvé-
nyesülő autonómiája a magyar szabadság elválaszthatatlan része. Bethlen Gábor 
udvari prédikátora, Alvinczi Péter röpirata, Kocsi Csergő Bálint, gályarabságra ítélt 
protestáns prédikátor emlékirata, Szalárdi János 1662 körül íródott, kéziratban ter-
jesztett Siralmas krónikája, Cserei Mihály 1700-as évek elején írt, a magyar nemesség 
körében felettébb népszerű erdélyi históriája, valamint a Rákóczi-szabadságharc 
ideológiai írásai egyaránt a „királyi oklevéllel megerősített törvények”, a „fundamen-
tális törvények” vagy a magyar „aranyszabadság” részeként beszélt a bécsi, illetve a 
linzi békéről és a „szegény községek” számára törvényesen biztosítandó felekezeti 
autonómiáról.8 S ami ugyancsak fontos: a magyar szabadság tágabb, a Hármaskönyv 
eredeti elgondolásain túlmutató értelmezése a 18. században is megjelent közjogi 
síkon. A kor legfontosabb közjogi dokumentumai – az 1715-ös és az 1723-as tör-
vények, csakúgy mint III. Károly és Mária Terézia koronázási hitlevele – részint a 
nemesség személyes és vagyoni biztonságát garantálták, részint az ország jogainak, 
szabadságainak, kiváltságainak, mentességeinek, előjogainak, törvényeinek és szoká-
sainak a „kegyelmes megerősítéséről” rendelkeztek. Igaz, az uralkodó a törvények és 
kiváltságok értelmezésének jogát magának tartotta fenn, e jogot azonban csak az 
Aranybulla ellenállási záradékára és a trónutódlás kérdésére vonatkozóan igyekezett 
érvényesíteni. Minthogy tehát egyik 18. századi törvény vagy rendelet sem intézke-
dik másképp, ezek az imént említett közjogi dokumentumok gyakorlatilag helyben 
hagyják a szabad királyi városok, a mezővárosok, a hajdúk, a jászok és a kunok régi 
kiváltságait. Sőt, a szokások megerősítésével hallgatólagosan a földesurak, városok, 
mezővárosok és presbitériumok égisze alatt oltalmat nyerő, nem artikulus helyen 
működő protestáns gyülekezetek nyilvános hitéletét is elismerik. S ha mindez még 
így együttvéve sem volt minden, amit a történelem a magyar társadalomnak a 17. 
század első felének kedvező körülményei között juttatott, ahhoz elegendőnek bizo-
nyult, hogy eszmei-intézményi hidat verjen az 1600-as évek elején megerősödő 
rendiség és a II. József törekvéseivel szemben új erőre kapó ellenzéki mozgalom 
között. Azaz lehetővé tette, hogy a 18. század végi rendi ellenállás élére álló művelt 
közvélemény az Aranybullát, a 17. századi koronázási hitleveleket, a bécsi és a linzi 
békét egyaránt a sarkalatos törvények között, az ősi magyar alkotmány legszilárdabb 
oszlopaiként tartsa számon. 

A társadalmi önkormányzatiság szélesebb értelmezésének hosszú távú fennma-
radásában vagy újrafelfedezésében az is szerepet játszott, az udvarral szembeni ön-
védelmi törekvéseken túl, hogy a régi magyar szabadság ügye már a 17. században is 

                                                      
8  Alvinczi Péter: Magyarország panasza. In: Magyar gondolkodók 17. század. Sajtó alá rendezte: 

Tarnóc Márton. Budapest, 1979. 165–185.; Alvinczi Péter: Magyarország panaszainak megoltalmazása 
és válogatás prédikációiból, leveleiből. Sajtó alá rendezte: Heltai János. Budapest, 1989.; Kocsi Csergő 
Bálint: Kősziklán épült ház ostroma. Ford. Bod Péter, Miklós Dezső, Szimonidesz Lajos. Sajtó alá 
rendezte: Miklós Dezső. [Leányfalu], 1995.; Szalárdi János siralmas magyar krónikája. Budapest, 1980.; 
Cserei Mihály: Erdély históriája. Kolozsvár, 2005.; Ráday Pál: II. Rákóczi Ferenc kiáltványa. In: Magyar 
gondolkodók, 299–310. 
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a társadalom minden rétegére áldást árasztó közjó gondolatával, a békés, törvényes, 
rendezett viszonyok igényével, a különféle rendek és felekezetek közötti összefogás 
óhajával fonódott össze. Akiket a magyar szabadság széles látókörű szószólói kö-
zött lehet emlegetnünk, csaknem maradéktalanul ebben a tágabb, nem csupán az 
ország, hanem az egész nyugati kereszténység szellemi elitje számára otthonos ke-
retrendszerben képzelték el az ország megmaradását és boldogulását. 

Itt mindenekelőtt arra kell utalnunk, hogy Werbőczy Hármaskönyve az érvényes 
szokásjog összefoglalásán túl az antik, a keresztény és a humanista forrásokból me-
rítő klasszikus természetjog szempontjait is közvetítette: prológja tele van olyan 
utalással, amely az emberek eredendő egyenlőségét és a természetjog elsődlegessé-
gét sugallja, a szolgaságot pedig az isteni joggal ellentétes állapotnak nevezi. Noha 
ezekből az egyetemes érvényű tételekből sem Werbőczy, sem szellemi örökösei nem 
vontak le komolyabb gyakorlati következtetést, a mindenki számára méltányos köz-
állapotok gondolata beszivárgott a műveltebb magyar közvélemény tudatába, s a 
közjóról szóló európai eszmecsere forrásaiból – nem utolsósorban az újra felfedezett 
antik auktorok írásaiból, illetve Justus Lipsius magyarra is lefordított fejtegetéseiből 
– mindig új megerősítést kapott. A korabeli magyar politikai gondolkodás olyan 
külföldről átvett vagy latinból magyarított kulcskategóriái, mint a közjó, a közérdek, a 
közügy, a közboldogság, a polgári társaság vagy a törvény és igazság, fontos szerepet játszot-
tak és tartalmilag is lényeges elképzeléseket közvetítettek a legkülönfélébb politikai 
szándékkal megfogalmazott szövegekben. Magyari István, Bocskai István, Révay 
Péter, Esterházy Miklós, Bethlen Gábor, Báthori G. Mihály, Tolnai Mihály, Kemény 
János, Szalárdi János, Nádasdy Ferenc, Cserei Mihály, Apor Péter és több névtelen 
politikai röpirat egyként az „országnak egyességét, szabadságát, bátorságát, és azok-
ban való közjót és megmaradást” tartotta a politikai cselekvés fő irányelvének, olyan 
gondolatok hangoztatása mellett, minthogy a „szegény községekre” nehezedő ter-
heken enyhíteni kell, a nemességnek művelődni szükséges, a tisztségek betöltésénél 
nem a származást, hanem a személyes érdemeket tanácsos nézni.9 

Ezen felül mindegyik itt említett szövegben kulcsszerepet játszik az a fontos 
gondolat, hogy a „pártoskodás”, a „visszavonás” romlásba dönti az országot, fel-
emelkedést csak az „egyetértés”, az „egyezség” hozhat. A 17. században általában a 
különböző politikai nézetek (a főurakat megosztó pártok), a különböző országrész-
ben lakók (magyarországiak és erdélyiek, dunántúliak és Tisza mellékiek), illetve a 

                                                      
9  Bocskai István. Testamentomi rendelése. In: Magyar gondolkodók, 9–22.; Révay Péter: A Szent Korona 

eredete. Budapest, 2010.; Bethlen Gábor: Végrendelete. In: Magyar gondolkodók, 104–119.; Siralmas 
könyörgő levél. In: Péter Katalin: A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei. Budapest, 1973. 
69–119.; Báthori G. Mihály: Hangos trombita. Debrecen, 1664.; Kemény János és Bethlen Miklós művei. 
Sajtó alá rendezte: V. Windisch Éva. Budapest, 1980.; Tolnai Mihály: Hazám számkivetett békességé-
nek helyreállítása. Kolozsvár, 1675.; Bene Sándor – Szabó Sándor: Oktatás jó elmélkedésre. Hadtörté-
nelmi Közlemények, 113. évf. (2000) 2. sz. 447–476.; Keserű János [Nádasdy Ferenc]: Oratio az or-
szág négy rendjéhez. In: Magyar gondolkodók, 279–280.; Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae azaz 
Erdélynek változása. 1736. Szerk.: Tóth Gyula. Budapest, 1987. 
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különböző felekezetek közötti konfliktusok elsimításáról beszéltek. Néhány helyen 
azonban már a különféle rendek közötti együttműködés gondolata is felbukkan. 
Bocskai végrendelete úgy beszél a társadalmi „egyezség” megteremtésének szüksé-
géről, hogy híveinek tekintette „mind urakat, nemeseket, községet [vagyis az auto-
nómiával bíró helyi közösségeket, a korabeli fogalomhasználat szerint beleértve a 
mezővárosokat és a falvakat] és az egész hajdú vitézeinket is kicsinytől fogva na-
gyig”.10 A „megmaradás” legfőbb feltételét a társadalmi „egyezségben” látó Kemény 
János arra buzdítja az erdélyi rendeket, jelesül a nemeseket, a szász városokat, a 
székely székeket, az ország elöljáróit, közép- és alsó rendjeit, hogy az „egyenetlensé-
get, mint ördög plántáját” gyomlálják ki „maguk közül”.11 Magyarországi viszony-
latban az Oktatás jó elmélkedésre című röpirat fogalmazott hasonló szellemben: ahhoz, 
hogy az ország felvirágozzék, fel kell számolni az „egyenetlenséget” a társadalom-
ban, vagyis az ország különböző vallású és rendű csoportjai simítsák el a közöttük 
feszülő ellentéteket. A „közjóért” a katolikusok és a protestánsok igyekezzenek 
egymás sérelmeit kölcsönösen orvosolni. Ezen felül pedig az egyháziaknak az urak-
kal, az uraknak a nemesekkel, e három rendnek együtt a városiakkal kellene „egyez-
séget” kialakítaniuk.12 

Jelenlegi tudásunk birtokában nem tudunk arra választ adni, hogy ezek a gondo-
latok a szatmári béke után is jelen voltak-e a magyar politikai gondolkodásban. Ami 
viszont biztos, a 18. század végén megint fontos szerepet játszottak. Az 1790-es 
ellenzéki mozgalom élén álló művelt tollforgatók nem csupán a régi magyar szabad-
ság kiterjedtebb, 17. századi értelmezését elevenítették föl, hanem írásaikban megje-
lentek azok a 17. században gyökerező érvek is, amelyek a pártoskodás felszámolá-
sára, a rendi-felekezeti törésvonalakat átívelő társadalmi együttműködésre serkentet-
ték az országot, immáron a parasztsággal is politikaformáló társadalmi erőként szá-
molva. „Eggyes szívvel azért, Pap, Nemes, Ur, Paraszt! / Egy lélekkel! – Azon 
tzélra szepelkedünk! – / Itt a’ vissza-vonás, kárhozatos dolog. – Tárgyunk’ eszközi-
ben hogy-ha megegyezünk, / Gyözendünk, Magyarok! ’s kétszeresen, megint” – írja 
például a kor egyik népszerű folyóirata, a Magyar Museum.13 Még reménytelibb han-
gon fogalmaz Széchényi Ferenc, aki abban bízik, hogy ha a „protestáns a klérussal, a 
nemes a mágnással és paraszt a földesúrral” összefog az „egyetértés” jegyében, a 
közjó szolgálatára, „akkor majd megtaláljuk alkotmányunk legfőbb biztosítékát, 
mert kilencmillió ember védelmezi, akinek ugyanaz a hazája, akinek együtt ver a 
szíve”. Báróczi Sándor ugyancsak az „egyenetlenségben” és a „visszavonásban” 
látja a legfőbb okát, hogy a magyar nemzet „minden egyéb nemes tulajdonságaival 
is mindeddig virágzó állapotjára nem vihette még sorsát”. Reméli viszont, hogy 

                                                      
10  Bocskai: Testamentomi rendelése, 13. 

11  Kemény János és Bethlen Miklós művei, 336–339. 

12  Oktatás jó elmélkedésre, 447–448., 456. 

13  Első folyóirataink: Magyar Museum I. Kiadta: Debreczeni Attila. Debrecen, 2004. 289. 
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egykor majd atyafiakként „fogják országunk lakosai egymást ölelni; és az egyezség-
nek lelkétől mintegy felelevenedvén, ugyanazon egy akarat fogja mindnyájokat, a 
közjó megmozdíthatatlan fundamentumainak megvetésére bírni”.14 Az országos 
diétára készülődő megyei közgyűlések csaknem mindegyike az értelmiségi közvéle-
mény álláspontjával teljesen megegyezően hangsúlyozta, hogy a „polgártársak uniója 
és kölcsönös szeretete, az ország alkotmánya megszilárdításának egyetlen módja”.15 
S jó néhány megyei testület tett esküt arra, hogy az „ország gyökeres és sarkalatos 
törvényei, szabadsága” oltalmazása érdekében „a hazafiak között az egyezséget 
minden akármely tekintetek félre tételével fenntartani” igyekszik.16 

Ócsai Balogh Péter röpirata azzal emelkedett ki a korabeli megnyilatkozások kö-
zül, hogy a József-ellenes közhangulat hullámait meglovagolva az ellenzéki gondol-
kodás előtt új távlatokat nyitott meg.17 Olyan programot adott ugyanis, amely köz-
vetlen célként a társadalom horizontális és vertikális együttműködését, illetve a ma-
gyar önkormányzatiság megerősítését fogalmazta meg, távlatosan viszont a fennálló 
viszonyok korszerűsítését is szükségesnek tartotta. Ócsai Balogh meggyőző ereje 
minden bizonnyal abban rejlik, hogy a 17. századi magyar ellenzékiség gazdag szel-
lemi örökségét és a kortárs európai politikai gondolkodás szimbolikus erejű, divatos 
fogalmait kiváló érzékkel párosította egymással, s miközben védte a régit, a változá-
sok elodázhatatlansága mellett érvelt. Az új szempontokat becsempészte a régi kép-
zetekhez kötődő, identitáskifejező közös meggyőződések közé, hogy ügyének meg-
nyerje a régi állapotokkal elégedett nemesek és kiváltságos csoportok javát; és for-
dítva: a korszerű szempontok vonzerejét a régi intézmények megerősítése érdeké-
ben használja fel, hogy művelt, széles látókörű szabadkőműves elvbarátait is az 
ellenzéki mozgalom oldalán tartsa. 

Ócsai Balogh érvelése középpontjában az ősi alkotmány védelme áll, aligha füg-
getlenül attól az eszmetörténeti körülménytől, hogy éppen ebben az időben vált 
bevett formulává a magyar politikai gondolkodásban a sarkalatos törvényeket történe-
ti alkotmánynak nevezni, illetve ősi építményhez hasonlítani, részint Montesquieu írása, 
részint az angol–magyar jog- és intézménytörténet vélt és valós párhuzamai alapján. 
Ócsai Balogh már írása első soraiban sem hagy kétséget afelől, s aztán újra és újra 
megerősíti olvasóját arról, hogy mindenekelőtt az „ősi alkotmányos alaptörvénye-
ket” akarja megóvni. Általános érvényű politikai filozófiai tételként emlegeti, hogy 
az „alkotmányos alaptörvények” az „állam szilárd támasztékai”, ezek adják a „társa-
dalommá tömörült nép” politikai keretét. Vagyis a társadalom kiegyensúlyozott 
működése szempontjából „az országnak az évszázadok gyakorlata által kipróbált 

                                                      
14  Báróczi Sándor: A védelmeztetett magyar nyelv. Bécs, 1790. 

15  Marczali: Az 1790/1-diki országgyűlés, 1. köt. 185. 

16  Uo., 163. 

17  Ócsai Balogh Péter programja. In: Pajkossy Gábor (szerk.): Magyarország története a 19. században. 
Szöveggyűjtemény. Budapest, 2006. 38–50. 
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alkotmánya egyetlen részben se másítható meg, azon egyetlen esetet kivéve, ha 
ugyanis maga az alkotmány biztonsága és szélesebb körű megszilárdítása követel 
ilyesfajta változást”. Ócsai ezt az alkotmányvédő érvelést a természetjog egyetemes 
szempontjaival fűzte össze, már írása elején leszögezve, hogy a magyar alkotmány-
nak összhangban kell állnia az emberi jogok egyetemes szempontjaival és a polgárok 
javával. Aligha lehet e passzus jelentőségét túlbecsülni, ha arra gondolunk, hogy 
egyetemes természetjog és sajátos nemzeti intézmények összehangolása a magyar 
politikai kultúrában nyitott kérdés volt. A helyi önkormányzatok szokásjogi hagyo-
mányait elismerő Hármaskönyv, illetve a falusi közösségek ugyancsak kollektív vallási 
autonómiáját és lelkiismereti szabadságát képviselő Alvinczi klasszikus, nem az 
egyénre, hanem az önálló jogi személynek tekintett közösségekre összpontosító 
megközelítésén túlmutatóan, az ország minden lakosának személyes autonómiája 
ügyében először a szabadkőműves páholyokban vetődött fel ez a probléma, meg-
nyugtató választ viszont nem talált rá senki. Pontosabban csak egyéni válaszkísérle-
tekkel számolhatunk, amelyek nem értek közös meggyőződéssé. Ócsai álláspontja 
viszont nagyon meggyőzően hangzik: „Az alkotmány biztonságát, mivel az minden 
államban oly mértékben összefügg a polgárok javával, hogy egyik sem létezhet a 
másik nélkül, teljes mértékben megőrizni csak ott lehet, ahol az ember vele született 
jogaiból minden egyes polgárra a lehető legnagyobb rész jut. Ezen alapelvből, mely-
nek igazságában senki komolyan nem kételkedhet, következik, hogy a kormányzás 
legjobb formájának kritériumai az alkotmány biztonsága és az egyes polgárok sza-
badsága.” 

Az ellenzék szellemi vezére persze nem von le ebből a meghatározásból semmi-
féle radikális következtetést; nem annyira a modern, mint inkább a klasszikus ter-
mészetjoghoz áll közelebb; nem tényleges egyenlőséget ért a polgárok egyetemes 
eredetű jogai alatt, hanem az emberi méltóság univerzális szempontjainak megfelelő 
állapotokat: a vallások szabadságát, ideértve a görögkeletiek egyenjogúságát is, illet-
ve az úrbéresek helyzetének méltányos rendezését. Végeredményben tehát a termé-
szetjog normáit nem általánosságban, hanem a sajátos magyar történeti-társadalmi 
összefüggések keretében érvényesíti. A múlt tanulságait levonva és a fennálló álla-
potokat gondosan számba véve a különféle társadalmi igények összehangolásában 
az alkotmány megerősítésének egyik legfőbb, múlhatatlanul szükséges feltételét 
látja. Akárcsak szellemi elődei, régi szabadság alatt a 17. században kialakult intéz-
ményes állapotokat érti, a „szabadság megsemmisítésére” tett uralkodói kísérleteket 
a bécsi és a linzi béke megsértésétől számítja. Egyaránt elutasítja az önkényes intéz-
kedések nyomán kialakuló despotizmust, a gyönge kezű uralkodók alatt kisarjadó 
oligarchikus berendezkedést és a törvényes rendet teljesen megsemmisítő józsefi 
politikát; a kívánatos állapotokat a társadalom összefogásából kibontakozó alkot-
mányos szabadságban látja. A 17. századi politikai gondolkodás közösségelvű nor-
máit megújítva immáron a parasztok helyzetét is külön kiemeli, továbbá az anya-
nyelvi törésvonalakat és a görögkeletiek helyzetét is figyelembe veszi. Amellett nyi-
latkozik, hogy a szabadság megszilárdítása érdekében föl kell számolni a rendek, a 
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felekezetek, az etnikumok és a társadalmi csoportok közötti ellentéteket, meg kell 
teremteni a társadalom horizontális és vertikális egyetértését. Nehezményezi, hogy a 
„klérus magának követeli a legfőbb hatalmat”; hogy a „főrendek korlátlan önkényural-
mat akarnak”; hogy a nemesség a városoktól „despotikus alárendeltséget követel 
önmaga irányába”, „a parasztok fölött” pedig „teljhatalommal akar rendelkezni”; s 
hogy a parasztság „maga sem tudja, mit akar”, vagy ami még rosszabb: „úr és szol-
gai feltételek nélkül akarja bírni a földet”. A különféle részérdekek méltányos kielé-
gítésével gondot kell tehát fordítani „a rendeknek egymás közötti” egységére, a 
„nemzeteknek és (ahol különösen a görög rítusúakra kell ügyelni) a vallásoknak 
hasonlóképp kölcsönös” egységére, valamint az „adózóknak a rendekkel való” egy-
ségére. Ezen elveket pedig az „alkotmányban kell rögzíteni”. 

Bár Ócsai Balogh használja a szerződés fogalmát, nem Rousseau-t idomítja 
Werbőczy felfogásához, hanem az Aranybullára és a koronázási hitlevelekre hivat-
kozó 17. századi magyar sérelmi érvelés logikáját követi. Mivel II. József koronázási 
eskü és hitlevél nélkül lépett Magyarország trónjára – szól a gondolatmenet –, a 
Habsburg örökösödés fonala megszakadt, így pedig uralkodó és ország viszonyának 
tisztázása új szerződést követel. A hagyományokhoz híven ez a szerződés az alkot-
mányos alaptörvényeket megerősítő koronázási hitlevélben ölthet alakot. Ócsai 
Balogh világosan megkülönbözteti egymástól az „alkotmányos törvényeket” és a 
„polgári törvényeket”. Az előbbiek az uralkodó és a nép közötti közjogi-hatalmi 
viszonyt rendezik, vagyis a magyar önkormányzatiságot biztosítják; az utóbbiak a 
polgárok egymás közötti viszonyában igazítanak el. Az alkotmányos jogok terén 
Ócsai részint a régi szabadságjogokat, így az országgyűlés törvényhozó jogkörét, a 
megyék ellenállási jogát, a szabad vallásgyakorlatot akarja megerősíteni, illetve né-
mely ponton kibővíteni, részint pedig a végrehajtásból akar a magyar köznemesség 
számára minél nagyobb részt kicsikarni. A Rákóczi-szabadságharc törekvéseit meg-
idézve, illetve a Törvények szelleméről iránymutatását követve egy teljesen magyar ne-
mesekből álló szenátusra bízná a kormányzás feladatait. 

Stratégiája szerint előbb ezeket a közjogi kérdéseket kell megnyugtatóan rendezni, 
már csak azért is, hogy a megújított magyar szabadság intézményes keretei között a 
társadalom saját önszántából, az uralkodó beavatkozása nélkül reformálja meg ön-
magát. Ócsai ugyanis úgy véli, hogy a társadalmi kérdések legkényesebbike, a job-
bágy-földesúr viszony az ország polgári törvényei körébe tartozik, ezért az uralkodó 
és a nemzet közötti közjogi egyezkedés nem vonatkozik rá. A program szerint a 
földesúr magánszerződésben biztosíthat jobbágyai számára különféle „kedvezmé-
nyeket”, ezek azonban nem válnak általános törvénnyé. Az elkövetkezendő diéta 
tehát ne foglalkozzék részletesen a jobbágykérdéssel, perspektivikusan viszont min-
denképpen hagyja nyitva az úrbéri rendezés lehetőségét. Aktuálisan azokat a kérdése-
ket kell napirenden tartani, okoskodik Ócsai, a reformoktól vonakodó nemesség és 
a változásokat szorgalmazó értelmiség szempontjait is figyelembe véve, amelyek az 
„ősi alkotmány épületének” megerősítése, s ennek érdekében az „országlakosok 
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egységére nézve” is fontosak. Később viszont óhatatlanul vissza kell térnie a magyar 
politikai elitnek a magánjogi kérdések, köztük az úrbéres állapotok rendezésére, 
hiszen a polgári törvények századok óta állnak fenn, márpedig a „megváltozott 
körülmények” „változást követelnek”, a polgári törvények „kiigazítására” tagadhatat-
lanul szükség van. E kiigazítások közül a legelodázhatatlanabbakat – a szabad költö-
zés és a Mária Terézia-féle urbárium kérdését – már a következő országgyűlésnek 
rendeznie kell, a részletek kidolgozása és az újítások bevezetése viszont egy külön e 
célra kiküldött bizottság munkájára vár. 

Ócsai Balogh programja nagy népszerűségnek örvendett a vármegyei nemesség 
körében, számos elképzelése az 1790-es országgyűlés törvényeiben is megjelent. Az 
irányadását követő ellenzékiek az „ősi alkotmányosság”, a „társadalmi együttműkö-
dés” és a „közjó” hangoztatásával erősítették meg a szabad királyi városok, a haj-
dúk, a jászok és a kunok kiváltságait, a protestáns felekezetek autonómiáját, vala-
mint a mezővárosi és a falusi gyülekezetek vallási önkormányzatát; ismerték el a 
görögkeletiek egyenjogúságát; korlátozták az úriszék bíráskodási jogkörét, biztosí-
tották a szabad költözés jogát, s tettek ígéretet a jobbágyok helyzetének méltányos 
rendezésére, illetve a büntetőtörvénykönyv megalkotására. Hangsúlyoznunk kell, 
hogy itt nem csupán a régi magyar önkormányzatiság és kiváltságrendszer visszaállí-
tásáról, illetve megerősítésről volt szó, hanem társadalmi alapjainak bővítéséről is. 
Már önmagában az is történelmi jelentőségű, hogy az alsótábla elsöprő többsége és 
a felsőtábla számos katolikus arisztokratája állt ki a bécsi és a linzi béke szellemi-
intézményi öröksége mellett, maradéktalanul helyreállítva a protestáns felekezetek 
autonómiáját, s mindezt úgy, hogy a diéta immáron a görögkeletiek egyenjogúságá-
ról is rendelkezett. 

Az 1790:XXVI. törvénycikk a bevett protestáns felekezetek, a szabad királyi váro-
sok, a mezővárosok, a falvak és az egyházközösségen belül kisebbséget alkotó fiók-
egyházak vallási önkormányzatát, templomhasználati, iskolaműködtetési, tanügyi és 
társaságalapítási jogát mondta ki. A sarkalatos törvények közé iktatott, lényegében 
tehát az ősi alkotmány újabb alappillérének tekintett 1790:XXVII. törvénycikk pedig a 
– jórészt szerb és román ajkú – görögkeletiek tulajdonszerzési és hivatalviselési 
„egyenjogúságáról” rendelkezett, egyszersmind a görögkeleti egyház számára „az 
alapítványok, a tanulmányi rendszer és az ifjúságnevelés” „teljes szabadságát” biztosí-
totta. Ugyancsak fontos fejlemény, hogy az 1790:XXIX. törvénycikk a politikai képvi-
selet körét szerény mértékben, ámde szimbolikus területen bővítette: a kiváltságolt 
jászkun kerületek, illetve a hajdúvárosok két-két követtel képviseltethették magukat a 
következő országgyűlésen. II. József jobbágyvédő intézkedésit mérsékelve pedig 
Ócsai azon szempontjait is figyelembe vette a diéta, hogy az alkotmány oltalmát az 
egyetemes szempontokkal és a polgárok javával, köztük a jobbágyok helyzetének 
javításával szükséges harmonizálni. Az 1790:XXXV. törvénycikk csaknem „deáki” 
fondorlattal érvelt a jobbágyok szabad költözése mellett, egy sor régi törvényen és a 
közös érdekeken túl immáron az egyetemes természetjogra is hivatkozva, azaz a 
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nemesi kiváltságokon túlmutató egyéni, egyetemesnek nyilvánított, egyszersmind a 
magyar alkotmányból is kikövetkeztethetőnek vélt szabadságjogokat hangsúlyozta. 
„Nem csak az emberiség jogaival, hanem a közérdekkel is megegyezőnek ismerik el az 
ország karai és rendjei, hogy az örökös jobbágyság – őseink szokása szerint az országos 
karok és rendek szabad akaratából köztörvénnyel szüntetessék meg”. Az 1790:XLII. 
törvénycikk eltörölte a kínvallatást; a XLIII. törvénycikk pedig, ismét csak egyetemes 
szempontok szerint, „a teljes méltányosság és igazság” nevében a fellebbezési jogban 
megtestesülő nemesi „kedvezményeket” a „nemesi kiváltsággal nem bíró és más, 
közrendű emberekkel közössé” tette.18 

Összegzésként azt mondhatjuk, hogy a rendi-sérelmi politizálás már a 17. század-
ban túllépett Werbőczy ideológiáján: a régi magyar szabadságot tágabban értelmezte a 
nemesi előjogok körénél, s összefogást szorgalmazott a társadalom különböző rendű 
és felekezetű csoportjai között. A politikai értelemben a felvilágosult abszolutizmussal 
szemben kibontakozó, szellemi értelemben a felvilágosodás intellektuális kihívásaira 
felelő 18. századi ellenzéki mozgalom ezt a hagyományt fogalmazta újra a felvilágoso-
dás egyes gondolatainak jegyében, úgy, hogy a kormányzat törekvéseinek ellentmon-
dó, egyszersmind az önerőből előmozdított óvatos újítások szolgálatában álló érv-
rendszert és programot alakított ki. Ha tehát a modern magyar politikai kultúra kiala-
kulását a maga sokszínűségében akarjuk megérteni, nem csupán a külföldről eredő 
felvilágosult gondolatok megjelenését kell kimutatnunk, hanem érdemes figyelnünk a 
magyar politikai gondolkodás régebbre visszanyúló hagyományaira, illetve ezek dina-
mikus átalakulására is. 
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A Contribution to the History-of-Ideas Background of the Feudal Movement in 1790 

 

Already in the 17th century the Hungarian estates’ policy of venting grievances had 
gone beyond the ideology of Werbőczy: it had interpreted ancient Hungarian liberties 
in a broader sense than focusing merely on the privileges of the nobility. It had in-
cluded the free royal cities, the autonomy of privileged territories and the religious 
autonomy of market towns and villages. In addition, for the public good, it had 
pressed for the collaboration of various groups of society, regardless of rank or de-
nomination. At the end of the 18th century the movement of the opposition, applying 
the principles of the Enlightenment, rephrased this tradition. It restored Protestant 
religious autonomy, aimed at including the orthodox denomination and also the serfs 
in social collaboration, extended the right for political representation to the privileged 
territories, and in the meantime it also started to talk about the universal validity of 
the norms of natural law. 

                                                      
18  Márkus Dezső (szerk.): Magyar törvénytár. 1740–1835. évi törvényczikkek. Budapest, 1901. 169–185., 190–

193. 
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A csiszoltság nyelvének angol szakirodalmában gyakran olyan társadalommodellként 
jelenítik meg e politikai nyelvet, mint amelyet a „civic tradition”, a politikai közös-
ség republikánus modelljének alternatívájaként dolgoztak ki a 18. század angol és 
skót szerzői. „Shaftesbury a földbirtokosok köztársaságától a csiszolt úriemberek 
köztársasága felé fordult, a felfegyverzett polgárok közösségét a társalgás közössé-
geként, vagy ahogyan ma hívjuk, nyilvánosságként állítva helyre” – írta Lawrence E. 
Klein, e politikai nyelv Shaftesbury műveire és a The Spectator című újságra egyaránt 
visszanyúló kettős eredetét hangsúlyozva.1 Iain Hampsher-Monk későbbi tanulmá-
nya összetettebbnek mutatja a csiszoltság 18. századi angol beszédmódját, amit 
szerinte két eléggé elkülönülő érvelés alakított ki: az Anna-kori szerzőké, 
Shaftesburyé, Addisoné és Steele-é, illetve Hume és Adam Smith századközépi 
Skóciája –, ám éppúgy a republikanizmus ellenében írja le: ugyan különböző módo-
kon, de mindegyikük érvelése válasz volt a politikai erény szigorú, catóinak is nevez-
hető, a függetlenség, az egyszerűség, a takarékosság, a harciasság és a közjóra törek-
vés fogalmai köré épülő republikánus felfogására. Mindegyikük arra törekedett, 
folytatja Hampsher-Monk, hogy elfoglalja a politikai erény fogalma által betöltött 
nyelvi teret, olyan ellentétes minőséget hordozó szavak által, mint a társiasság, a 
társalgás, az udvariasság és az illendőség.2 

E politikai nyelv azért is válhatott a republikanizmus vetélytársává, mert éppoly 
régre, éppoly tekintélyes antik auktorokra nyúlt vissza, mint amaz: ahogyan 
Nicholas Phillipson hangsúlyozta, az illendőség és a csiszoltság nyelve a cicero-
niánus szótárból ered.3 A The Spectator újságírói által a városi, polgári nyilvánosság 
terébe került e beszédmód; a skót felvilágosodás szerzőinek a hozzájárulása pedig e 
politikai nyelv történetéhez főként annak a szerepnek az elemzését jelentette, amelyet 

                                                      
  E tanulmány első változata a 2005-ös „Et in Arcadia ego. A klasszikus magyar irodalmi örökség 

feltárása” című konferencián, második változata „A politika nyelvei” című 2013-as tanácskozáson 
hangzott el előadásként, mindkétszer a Debreceni Egyetemen. 

1  Klein, Lawrence E.: Shaftesbury, Politeness and the Politics of Religion. In: Phillipson, Nicholas – Skin-
ner, Quentin (eds.): Political Discours in Early Modern Britain. Cambridge, 1993. 288. Hozzá ha-
sonlóan járt el magyarul Kontler László is: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika kora 
újkori nyelvei. Budapest, 1997. 190. 

2  Hampsher-Monk, Iain: From Virtue to Politeness. In: Gelderen, Martin van – Skinner, Quentin 
(eds.): Republicanism: A Shared European Heritage. vol. 2. Cambridge, 2002. 90. 

3  Phillipson, Nicholas: Propriety, Property and Prudence: David Hume and the Defence of the Revolution. In: 
Political Discours, 317. 
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a kereskedelem játszott a csiszolt társadalom létrejöttében.4 John G. A. Pocock 
Gibbon-tanulmánya szerint a régiek és modernek 18. századi nagy vitája a kereske-
delem erkölcsi következményeinek megítélése kapcsán alakult ki. A régiek, akik 
politikai eszményként az ókori városhoz és római-sztoikus politikai filozófiájához 
ragaszkodtak, úgy látták, hogy „a kereskedelem felemelkedése az erény halálát jelen-
ti”, a jólét, a kényelem és a műveltség előtérbe helyezése a kereskedelem révén meg-
gazdagodott társadalomban valójában morális elkorcsosulás. A modernek ellenben 
úgy vélték, hogy „a kereskedelem és a kultúra fejlődése hozott annyit, hogy ellensú-
lyozza az erényt érő veszteségeket”, s az általa kialakított új társadalomhoz új etikai 
rendszerek rendelhetők, „amelyek megmutatják, hogy az ember önszeretete átala-
kítható a társai iránt érzett szeretetté”.5 

Először írva a csiszoltság angol diskurzusa magyar változatának tekintett csino-
sodás politikai nyelvéről, a republikanizmus „ellenbeszédmódjának” neveztem,6 
mert – főként Lawrence E. Klein idézett tanulmányát követve – alternatív társada-
lommodelleknek láttam a republikánus erények, illetve a csiszoltság köré szervező-
dő politikai közösségeket. Ma már úgy vélem, talán szerencsésebb csak eltérő nyelvi 
kereteknek látni e két politikai nyelvet, amelyek ugyan másféle kijelentéseket tesznek 
lehetővé a beszélők számára, ám megengedik a más politikai nyelvbe való átjárást is. 
A régiek és modernek vitáját elemző Pocock azt hangsúlyozta, hogy „az erény antik 
eszméjét sohasem vetették el, s nem is adták fel” a modernek közé sorolt szerzők 
(Defoe, Montesquieu, Hume, Smith, Gibbon);7 eszerint az érvelésük, ha jól értem, 
inkább korrekciója, kiegészítése volt az antik erénynek, mintsem alternatívája. 

A politikai nyelvek egyébként sem zárt rendszerek, inkább olyan szótárak, ame-
lyeknek a szavait sokféle módon lehetett társítani és sokféle célra lehetett használni. 
A politikai eszmetörténész (legalábbis a 18. század végétől kezdődően) döntően 
kevert nyelvű szövegekkel találkozik, s nem egyneműekkel. Néha úgy vélhetjük, 
egy-egy írásmű nem beszéli elég jól ezt vagy azt az idiómát, vagy ellentmondásos 
érvelést eredményez benne a különféle idiómák vegyes használata, ám nem tudhat-
juk, mi számított a megírásuk idején „helyes használatnak”, s nem biztos, hogy amit 
mi ma ellentmondásosnak találunk, azt a korabeli olvasók is annak látták. Ahhoz, 
hogy megfelelő elemzési eszközzé váljanak, viszonylag határozott képet kell adnunk 
egy-egy politikai nyelvről, ám annál rugalmasabban kell eljárnunk a használataikat 
elemezve. Amikor egy-egy szöveg keverve beszéli a republikanizmus és a csiszoltság 
nyelvét (sok ilyen szöveg van), akkor azt nem feltétlenül úgy kell interpretálnunk, 

                                                      
4  Szécsényi Endre: Társiasság és tekintély. Esztétikai politika a 18. századi Angliában. Budapest, 2002. 

38–39., 56. 

5  Pocock, John G. A.: Gibbon, a The Decline and Fall és a kései felvilágosodás világképe. In: Horkay 
Hörcher Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. John Dunn, 
John G. A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmányai. Pécs, 1997. 213. 

6  Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet. Budapest, 2007. 19. 

7  Pocock: Gibbon, 213. 
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hogy a szerző két eltérő társadalommodell összeegyeztetését kísérelte meg; inkább 
azt érdemes megfigyelnünk, hogyan váltogatta a nyelvi kereteket a szövegében. 
Végül is, amit az eszmetörténésznek meg kell magyaráznia, nem az, hogy milyen 
volt két elvont politikai nyelv viszonya, hanem az, hogyan és mire használták őket 
az egyes szövegekben. 

 

Nemrégiben egy, a 18. század magyar politikai szövegeinek kutatásáról írott tanul-
mány úgy fogalmazott az 1790 és 1795 között keletkezett nagy mennyiségű röpirat-
ról, hogy „egy olyan új szótár keresése [zajlik bennük], amelynek fogalmaival leírha-
tóvá válik a modernitás és a modern politikai viszonyok komplexitása”.8 Az alábbi 
tanulmány a csiszoltság/csinosodás politikai nyelvét ezen új szótár keresése részeként 
igyekszik bemutatni – noha a 18–19. század fordulóján élt szerzők természetesen 
nem tudhatták, hogy nyelvi törekvéseik „a modernitás és a modern politikai viszo-
nyok komplexitása” leírására irányulnak, hiszen e megfogalmazás utólagos és nem 
kortárs látószöget tükröz. Döntően 1788 és 1811 közötti írásművekben vizsgálom e 
politikai nyelv működését; más szövegbázison bizonyára másféle eredményre jutot-
tam volna. 1788 előttről (legalábbis nekem, aki nem vagyok a felvilágosodás korá-
nak kutatója) nehezebb, 1811 utánról könnyebb lett volna példákat hoznom a csi-
nosodás nyelvének jelenlétére: az 1814-től kiadott Erdélyi Muzéumról például azt írja 
Bodrogi Ferenc Máté nemrég megjelent könyvében, hogy „tömve van a csiszoltság 
visszhangjaival”.9 Tanulmányomban nem foglalkozom sem e politikai nyelv magyar 
használatának társadalomtörténeti kontextusával, sem a „német szűrő”10 szerepével, 
amelyen keresztül e nyelv elérkezhetett Magyarországra, sem azon magyar szavak 
korábbi történetével, amelyek a 18. század végén átértelmeződve, összekapcsolódva 
politikai nyelvvé összeálltak. Az alább elemzett tucatnyi írásmű alapján nem lehet 
megállapítani e nyelv használatának kiterjedését, s az akkoriban használt politikai 
nyelvek közti tekintélyét sem. Mindössze azt szeretném igazolni, hogy beszélték (s 
változatokban beszélték) magyar szövegek az 1788 és 1811 közti bő két évtizedben 
a csinosodás nyelvét; jelentős szerzők jelentős írásművei is. 

A csinosodás (vagy a hasonló jelentésű pallérozódás) olyan társadalmi folyamat 
megnevezése, amelyen minden nép, ország, rend, ember átmehet története során: e 
folyamat lejátszódása látja el értelemmel a történetüket. Ahogy magának az emberi-
ségnek a története is a vadság egykori állapotából vezet a csinosodottság (palléro-
zottság) állapotába, ezt az ideális utat tehetik meg az egyes népek, országok, rendek, 

                                                      
8  Kovács Ákos András – Szűcs Zoltán Gábor: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? 

Egy kutatási program keretei. Korall, 10. évf. (2009) 35. sz. 159. 

9  Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önreprezentáció diszkurzív háttere. Debre-
cen, 2012. 191. 

10  Kovács – Szűcs: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát, 161. Persze, e német szűrő 
némelykor francia. 
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emberek is. Vannak népek, amelyek megrekedtek a vadság állapotában, vagy csak 
alig tudtak kilépni belőle; mások ellenben már el is érték a csinosság állapotát. A 
„vadságból a csinosodottságba” elbeszélés a legjellemzőbb eleme e politikai nyelv-
nek. A vadság állapotában szerzőink szerint az ember általában magányosan él, 
önző, erőszakra hajlamos, henyél, ám élénk a képzelődése. A csinosodott ember 
ellenben társas lény, sok-sok ember közt él, együttműködik a társaival, finom mo-
dor jellemzi, munkálkodó életvitel és józan gondolkodás. E jellemvonásokat nem-
csak egyes emberekhez, hanem egész népekhez, országokhoz, társadalmi csopor-
tokhoz is társították. A csinosodás folyamata általában hosszú idő alatt és fokozato-
san megy végbe: a vizsgált szövegek gyakran beszélnek a pallérozódás „grádicsairól” 
vagy „polcairól”. A folyamat elején tudatlanságban és egyben szegénységben élnek 
az emberek, a csinosodott szakaszban műveltebbek és gazdagabbak. 

Az Urániában megjelent A nemzet tsinosodása (1794) című Kármán József-
tanulmánynak közel harmadát teszi ki a „mezei életről” szóló rész, amely klímael-
méleti kérdéssel kezdődik (az éghajlat-e az oka a kultúra elmaradott hazai helyzeté-
nek), s a nevezetes „Vagy lesz-e Pannóniából valaha Albion?” kezdetű szakasszal 
zárul.11 A szerző szerint annak az oka, hogy a külföldi főiskolákon tanult ifjak haza-
térve „ősi mezeikre” „elvadulnak”, „megtompul elméjek”, nem az éghajlatban kere-
sendő, hanem magában a mezei, földműves életben. A mezei élet „magános, félre 
való élet, elzárkózás a világtól”; az itt élőket „henye és vad életmód”, tudatlanság, az 
értelmet számkivető képzelődés, önszeretet, érzéketlenség, durvaság jellemzi, s a 
szép iránti érzék hiánya. Egyszóval, szinte „animális élet [ez], mely a mezei élettel 
öszvepárasodott”. A vadság állapotának e leírása, elemzése után a tanulmány ké-
sőbbi része arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi az, ami „egy vad nemzetből egy 
csinos, kiformált népet készít”?12 

Ha arra kíváncsi az olvasó, hogy miként merülhetett fel egyáltalán a klímaelméle-
ti magyarázat lehetősége e téma kapcsán, a nagy skót történetíró, William Robertson 
művének magyar fordításában megtalálhatja a feleletet.13 Művének negyedik köny-
vében tér ki arra, milyen hatása van az éghajlatnak a nemzetek bárdolatlanságára, 
illetve fejlettségére. „Azok, kik a Forro Klíma lankasztó melegében élnek, vagy 
minden munka nélkül, tunya hívalkodással töltik napjaikat, [mert] kevesebb ételt 
kívánnak, mint a Mérséklett vagy Hideg Tartományok dolgos lakosai.”14 A meleg 
éghajlaton élőket nem sarkallja a szükség munkára, szorgalomra, mint a mérsékelt és 

                                                      
11  A nemzet tsinosodása. In: Első folyóirataink: Uránia. Kiadta: Szilágyi Márton. Debrecen, 1999. 303–

307. A fenti bekezdés idézetei ezen oldalakról származnak. 

12  Uo., 308. 

13  Robertson jelentőségéről remek könyvfejezetet írt Kontler László (Az állam rejtelmei, 188–208.), 
művei német fordításait és fogadtatását pedig tanulmányok sorában elemezte. Ő hívta fel a figyel-
memet Tanárki János fordítására is: Robertson Vilhelm Amerikai históriája. I–II. Pest, 1807–1809. 
Tanárki (más írásmóddal Tanárky) a fordítás készítése idején Teleki László gróf titkára volt. 

14  Robertson Vilhelm Amerikai históriája, I. 418. 
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hideg éghajlat alattiakat; márpedig a természeti szükség a munka, s így a pallérozó-
dás hajtóereje. Így hát például Afrika nagy része „arra rendeltetett, hogy örökre 
kultúra nélkül maradjon, és a többi emberekkel való minden munkás közösüléstől 
[értsd: együttműködésből] kirekesztessen”.15 A legnagyobb tökéletességre ellenben a 
mérsékelt égöv alatt élő emberek jutottak. Érthető, hogy Kármán kizárta ezt a ma-
gyarázatfajtát a hazai durvaság és kulturálatlanság okai közül: Magyarország mérsé-
kelt éghajlat alatt fekszik. 

Az Amerikai históriának az indiánokról írott részei is érdekesek A nemzet 
tsinosodása felől nézve. Ugyanis a mezei élet Kármán-féle leírása nagyon hasonló 
ahhoz, ahogyan Robertson könyve jellemezte az amerikai indiánokat. Ritkán lakott 
területen élnek, bárdolatlanok, erőszakosak, tudatlanok, nem ismerik sem a szor-
galmat, sem a mesterségeket, kis csoportjaik nem működnek együtt, csak magukra 
támaszkodnak, szótlanok, nem szoktak a társalkodáshoz, csalárdak és tettetők stb. 
Ám mindeme vonások nem az amerikai népek különleges jellemzői, hanem általá-
ban a vad állapotokéi, ugyanis a durva állapotban lévő vad népek karaktere nagyon 
hasonlatos egymáshoz, a karakterüket formáló körülmények különbségei ellenére is. 
Ezért lehetséges, hogy a magyar mezei élet hasonlítson az amerikai vadászó népek 
életmódjához: e két leírás valójában a bárdolatlanság általános állapotát írja le. Kár-
mán írásműve persze oly módon használta a „vadságból a pallérozottságig” elbeszé-
lés szótárát, ahogyan a skót történész nem használta volna: Robertson egyáltalán 
nem ugyanazon fejlődési szakasznak látta a vadászó életmódot és a földművelőt. 
Kármán vagy hallott a skót történészek négy szakaszos fejlődési sémájáról, vagy 
nem; mindenesetre, ha hallott is, neki csak a vadság állapotát leíró szótárra volt 
szüksége. 

Idézek még egy hosszabb részt Robertson Vilhelm Amerikai históriájából, hogy lás-
suk, hogyan beszélte el Tanárki János (aki vélhetően németből fordította az angol 
nyelvű művet) magyarul a csinosodás folyamatát: „az emberek erkölcsei a társaság 
állapotjából következnek, és az ő környül-állásaik által formáltatnak. Mihelyt ez az 
állapot változni kezd, mindjárt kell a nép karakterének is változni. Valamint az pallé-
rozódik, úgy fáinodnak az ő erkölcsei is, s az ő természeti talentumai, s tehetségei 
mind jobban kifejtődnek, és nagyobb munkásságba hozódnak. Az emberek előme-
netele egyenlő volt a Világ majd minden részeiben; és minden lépéseiknek nyomára 
ráakadhatunk, melyeket a vad élet durva együgyűségétől a megfainodott társaságbeli 
szorgalmatosságig, a mesterségekhez való kedvig, és az élet csinosságáig”16 megtet-
tek. Az emberiség egészére érvényes szabályszerűség tehát a csinosodás folyamata, 
amely minden népnél nagyjából ugyanúgy megy végbe, amikor végbemegy, ha vég-
bemegy egyáltalán. Egy-egy nép karaktere mindig e nagy folyamat azon lépcsőjét 
tükrözi, amelyen éppen jár. E folyamat tudás-felhalmozódás is, az észbeli képességek 

                                                      
15  Uo., I. 358. 

16  Uo., I. 384. 
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kifejlődése is, az erkölcsi szokások finomodása is, a társiasság kiteljesedése is, a 
szorgalom általánossá válása is, az életmód szépségének és kényelmességének növe-
kedése is: mindezek együtt. 

Az Uránia című folyóirat már dedikációjában is ugyanezt a nyelvet beszélte: 
„Generális Beleznayné született Báró Podmaniczky Mária asszony őnagyságának / 
Kinek helyes Ízlését fel-emeltt Munkáiban betsűli az Esmérő, […] Házát, a tiszta 
Vídámság Hajlékát, a tsínos Társalkodás Piattzát a Haza-fi nemes Kérkedéssel mu-
tatja és Örömmel keresi az Idegen, ha szíve egyenes, méltó, hálaadással; ha mellye 
elfoglaltt, pirulva hágy el, mert talált az Nemzetnél, mellyet büszke Meg-vetéssel 
Vadnak véltt, Udvari Tsínosságot és Szabad Társalkodást, kezet-fogva Pallérozott 
Erkőltstsel […]”17 Az emberek és nemzetek értékelésének a mércéjét, normáját is 
jelenti tehát a csinosság. Ha egymás mellé helyezzük az Uránia két közleményét, a 
dedikációt és Kármán cikkének a mezei életről írt harmadát, azt a következtetést is 
levonhatjuk, hogy egy nagy részben durva nemzetnek is lehetnek olyan társadalmi 
csoportjai, amelyek már csinosodottak. 

A csiszoltság nyelvéről író történészek egy része a „konzervatív felvilágosodás” 
keretei közé helyezi e politikai nyelvet.18 Pocock abban az értelemben használja a 
kifejezést, hogy ez a fajta felvilágosodás „létező eliteket erősít meg” „a polgári irá-
nyításra szóló hatalmukban”.19 Az Uránia dedikációjának idézett sorai e csinosodott 
magyar elitet idézik az olvasó elé. 

Az elképzelés, hogy az emberiség históriája a vadság állapotából való kilábalás 
története, antik írásművekre megy vissza. Amikor a 18–19. század fordulójának 
magyar szerzői arról írtak, hogy az ember szelídülése a poézissel vette kezdetét, 
Horatius Ars poeticájának az első költőkről szóló soraira támaszkodhattak; a vadság 
állapotának leírásai pedig egyes motívumaikat Lucretius A természetről című műve V. 
könyve megfelelő részének köszönhették. Bessenyei György Magyar nézője szerint 
(1779) a szelídülés döntő tényezője a (keresztény) vallás volt: ennek köszönhetően 
jutottak túl az európai nemzetek az erőszakosság világán, s ennek hiányában ma-
radt az Európán kívüliek jellemzője.20 Batsányi Jánosnak a Magyar Múzeumhoz írt 

                                                      
17  Első folyóirataink: Uránia, 11. Az idézet helyesírásán nem változtattam, ám a központozását az 

érthetőség kedvéért modernizáltam. 

18  Kontler: Az állam rejtelmei, 189. 

19  Pocock, John G. A.: Konzervatív felvilágosodás és demokratikus forradalmak. Amerika és Franciaország esete 
brit perspektívából. In: A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe, 224. A hazai felvi-
lágosodás-kutatás nemigen használja Pocock kifejezését. Vannak azonban történészek, akiknek az 
eredményeihez nagyon is jól illeszkedne a „konzervatív felvilágosodás” fogalma. Ilyen például Bíró 
Ferenc kiváló tanulmánya: A szétszórt rendszer. (Bessenyei György programjáról) In: Csorba Sándor – 
Margócsy Klára (szerk.): A szétszórt rendszer. Tanulmányok Bessenyei György életművéről. Nyír-
egyháza, 1998. 26–35. 

20  Bessenyei György: Magyarság – A magyar néző. Budapest, [1932] 47. 
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előszava (1788) a poézist említi mint első szelídítőt21 (mint később Kármán idézett 
írása is). A vad állapot elhagyásához más írásművek szerint törvények közötti életre 
van szükség (ezen a ponton illeszthető össze a társadalmi szerződés elmélete a 
„vadságból a pallérozottságba” elbeszéléssel). 

Batsányi előszava tartalmazza azon nemzetek listáját is, amelyek már megtették a 
vadságtól a pallérozottságig vezető utat: ez először a görögöknek, majd a rómaiak-
nak sikerült, őket jóval később az olaszok, franciák, angolok, németek követték.22 
Batsányi irodalmias listáját más szerzők bizonyára módosították volna (az olaszok 
és a németek kikerülhettek a lajstromból), ám maga a szerkezet maradt: a palléro-
zott nemzetek például szolgálhatnak azon nemzetek számára, amelyek még csak 
kezdetlegesebb fokán állnak ugyanazon folyamatnak. Decsy Sámuel Pannóniai 
Fénikszében politikai cselekvési normaként fogalmazódott meg, hogy „vetkezzük le 
minden bal-itileteket, kövessük más túdós nemzetek példáját”.23 A jelenbeli nemze-
tek (országok) közül legtöbbször Anglia került a példanemzet szerepébe a 18–19. 
század fordulóján készült magyar írásművekben: Kármántól már idéztem az ide 
vágó mondatát, hasonló tartalmú szövegrészt lehetne idézni Báróczy Sándor röpira-
tából24 vagy a Pannóniai Fénikszből is.25 

A csiszoltság politikai nyelvének „skót motívuma”, azaz a kereskedelem alapvető 
szerepének hangsúlyozása a „vadságból a pallérozottságba” vezető folyamatban, s 
ezzel összefüggésben annak hangoztatása, hogy a szükség az országok pallérozódá-
sának a mozgatója, hiszen a szükség ösztönzésére alakulnak ki a különféle mester-
ségek és terjed a kereskedelem, úgyszintén több korabeli magyar írásműben megje-
lent. A bölcs természet szétosztotta a természeti javakat a tartományok között – 
olvashatjuk Decsy művében a kereskedelemről szólva –, „hogy az emberi nemzet 
egymással társalkodjon, s ha mind szükségből is mind szeresse egymást”.26 A keres-
kedelem az emberek és nemzetek együttműködésének a szerve, amely nemcsak 
gazdagsághoz vezethet, hanem morális tartalma is van. A kevéssé csinosodott nem-
zeteknek különösen hasznos ez a tevékenység, mert „a kereskedésnek gyakorlása 
által sok csinos nemzetekkel ismerettségben esvén mi, erkölcseinknek elöbbi dara-
bosságából levetkezénk”.27 Decsyhez hasonló súllyal ír a kereskedelem szerepéről 
röpiratában Báróczy is.28 

                                                      
21  Batsányi János: Bé-vezetés. In: Batsányi János összes művei. 2. köt. Budapest, 1960. 95. 

22  Uo., 94. 

23  Decsy Sámuel: Pannóniai Féniksz avagy hamvából fel-támadott magyar nyelv. Bécs, 1790. 127. 

24  Báróczy Sándor: A védelmeztetett magyar nyelv. Budapest, 1984. 42–43., 44. 

25  Decsy: Pannóniai Féniksz, 249., 251. 

26  Uo., 248. 

27  Uo., 261. 

28  Báróczy: A védelmeztetett, 60–61. 
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Számos 18–19. század fordulóján írott műben vált a magyar történelem értelmező 
keretelbeszélésévé a „vadságból a csinosodottságba” narratíva. Rövid formában ott 
találjuk Kováts Ferencnek a magyar nemzet pallérozódásáról írt cikksorozatában,29 
teljesebb változatban pedig a Pannóniai Fénikszben és Pápay Sámuel A magyar 
literatura esmérete című könyvében. Decsy a magyar haza három korszakának felvázo-
lását az Ázsiából kijött magyarokon kezdte („sült pogányok vóltak, semmi isteni s 
polgári törvényeket nem ismertek”), akiknek durva erkölcseit Géza fejedelem igye-
kezett először pallérozni.30 Ugyanezen időszakot a következőképpen interpretálja 
Pápay műve: a Pannóniába betelepült nemzet „idő jártával, s kivált száz esztendő 
utáni Keresztény szelidülés, gyakrabb társalkodás, némünemű kereskedés közben az 
idegenekkel jobban öszvesimúla”.31 Pápay elbeszélése szerint azonban a magyarok 
pallérozódása nem a keresztény hit felvételével kezdődött: ekkoriban érte el e fo-
lyamat második szakaszát. Azon tanakodva, hogy tudtak-e vajon írni-olvasni az 
eleink a kereszténység felvétele előtt, így fogalmazott: „Egy olly néptűl, melly még 
alig érte el tsak közép grádittsát is a pallérozódásnak, miként várhatunk olly felső 
cultúrabéli esméretet, a mitsodás az írás és olvasás mestersége?”32 

Úgyszintén három szakaszát különböztette meg a pallérozódásnak Teleki László 
gróf műve, a Buzgó esdeklés. „Az első álapotban, a Nemzet bárdolatlan nyelve termé-
szetes, inarticulált, palérozátlan; szokásai a vadsághoz közelitők; tanulása s tudomá-
nya pedig egy tsep sints.” „A második állapotban, már elérte a Nemzet a tudomá-
nyos és egyébb Culturának egy bizonyos kisebb grádussát; a Nemzet már nem bár-
dolatlan, nyelve már tökélletesebb, de mégis a több Nemzetekétől elmaradt, szoká-
sai szelédséget mutatnak.” A harmadik, felsőbb szakaszban pedig a nemzet már 
kiformált: erkölcsi szokásai szelídek, nyelve pallérozott, tudománya kiterjedt. Teleki 
arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes szakaszokban másként és másként szüksé-
ges irányítania a nemzetet az elöljáróknak. Az első szakaszban például arra kell vi-
gyázniuk, hogy „a Nemzet magát ne isolálja, hogy a több[i] pallérozottabb Nemze-
tek társaságából magát egészen ki ne rekessze”. A hazai történelemből István király 
Intelmeit hozza erre példának a szerző. A Buzgó esdeklés e fejezete, mint látható, a jó 
politikáról szól. A jó politikának alapvetően azt kell figyelembe vennie, hogy a pallé-
rozódás mely lépcsőjén áll az irányított közösség, s a célja magának e folyamatnak 
az elősegítése. S ez még a harmadik szakasz politikájára is igaz, mert a pallérozódás 
nem visszafordíthatatlan folyamat: „a legpallérozottabb Nemzet is könnyen viszsza 
eshetik elébbeni együgyűségébe”.33 

                                                      
29  Mindenes Gyűjtemény, 1790. III. negyed, XXV. levél, 399–400. 

30  Decsy: Pannóniai Féniksz, 54. 

31  Pápay Sámuel: A magyar literatura esmérete. Veszprém, 1808. 339. 

32  Uo., 344. 

33  Teleki László: A magyar nyelv elémozdításáról buzgó esdeklései. Pest, 1806. 260–262. A fenti bekezdés 
minden idézete ezen oldalakon található. 
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Az imént idézett írásművek a csinosodás vagy pallérozottság egyenetlen társadalmi 
elterjedéséről is beszámolnak. Szerzőink általában párhuzamos, összefüggő folya-
matnak képzelték nyelv és nemzet pallérozódását – ám e folyamat, Pápay szerint, 
nem az egész nemzetnél megy végbe: csak a „felsőbb rendű polgároknál”, az egy-
ügyű népnél nem. A „kitsínosodott nemzetek nyelveiben” is elválik egymástól a 
„tsínos Irónyelv” és a köznép együgyű nyelve.34 Decsy pedig így ír a köznépről: 
„hogy summásan lefessem a kösséget, sokan közülük tsak emberi ábrázattal külön-
böznek az oktalan állatoktól”.35 Ez a jellemzés Berzsenyi Dániel Vitkovics-episz-
tolájának (1815) durva falusi embereit juttathatja az olvasó eszébe: „Van itt is em-
ber, mondd, de milyen ember? / Inség, gonoszság néz ki vad szeméből, / S lesújt 
pipádért, hogyha nem vigyázsz.” Az episztola társadalmában falun bárdolatlan köz-
nép él, a város (Pest-Buda) viszont a társalkodó élet színhelye. Kováts Ferenc emlí-
tett cikksorozata éppen e kihívásra igyekezett választ adni az „együgyű Magyar Nép 
és a mezei ember” pallérozása programjának részletes kidolgozásával.36 

Csokonai Vitéz Mihály vélhetően 1798-as költeményében, a Marosvásárhelyi gondo-
latokban, a csinosodás földrajzi értelmezésével találkozhatunk. A mű első felét „vi-
lágszemlének” szokás nevezni,37 amely Bessenyei Magyar nézőjéhez hasonlóan a világ 
sokféleségét, az ember szokásainak változatosságát és változékonyságát mutatja be. 
Második fele viszont azon hely értelmezése, ahonnan a költemény beszélője szétné-
zett a világban: Marosvásárhely a munkás észak és a lusta dél, illetve „a csínos nyu-
gat” és a „durva kelet” határpontján fekszik („Itt van a legvégső oltára Pallásnak, / 
Az emberiségnek, a csínosodásnak”). A kelet lakói: „emberek, de vadak, / Kiknek 
őseinkként, fő céljok a hadak”. A nyugatiak földje: „boldogabb táj”, „[h]ol már a 
népeket az ész felnevelé”. Így hát Marosvásárhely a költemény szerint a világ legkri-
tikusabb pontján fekszik. Hasonló (részben klímaelméleti) földrajzi fejtegetéssel 
találkozhatunk Verseghy Ferenc Az emberi nemzetnek történetei című művében. E mű 
azt vizsgálja, „mikép emelkedtek fel lassankint az együgyüségbül és vadságbul amaz 
állapotra, mellyben az erkölcsök, a törvények, a mesterségek és a tudományok 
diszeskednek”.38 E folyamatra – egyáltalán: a kultúrára – az érzéketlenné tevő északi 
„kietlen tartományok” és a rendetlenné tevő Egyenlítő környékiek nemigen alkal-
masak, csupán a közéjük eső kies vidékek, ahol a leginkább kifejlődhet az emberben 
a társaságos ösztön és az érzékenység.39 

                                                      
34  Pápay: A magyar literatura, 392–393. 

35  Decsy: Pannóniai Féniksz, 120. 

36  Mindenes Gyűjtemény, 1789. II. negyed, XXIII. levél, 353–363. 

37  A költeményről hosszabban lásd Debreczeni Attila: A Marosvásárhelyi gondolatok helye Csokonai 
életművében. Irodalomtörténet, 73. évf. (1992) 2. sz. 191–212. 

38  Verseghy Ferenc: Az emberi nemzetnek történetei. Pest, 1810. II. 2–3. 

39  Uo., 4–6. 
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Csokonai már az Uránia megjelenése előtt is írt a csinosodásról. A méla Tempefői 
című 1793-as színművében kétféle értelemben használják a szereplők ezt a kifeje-
zést. Tempefői és Rozália számára a csinosodás műveltséget, könyvolvasást, a tu-
dományok támogatását jelenti, Fegyverneki gróf, Serteperti báró és Éva számára 
viszont az öltözék és a társasági viselkedésformák divatosságát. Az utóbbiak szemé-
ben a költő Tempefői „rusztikus és alávaló gusztusú”, s nem a „csinos világ” része-
se. Az előbbiek szemében viszont a Fegyverneki által „a legpallérozottabb politiku-
saink” egyikének, „politus magyar méltóságnak” nevezett Serteperti csupán a kül-
földi módi üres majmolója. Belső és külső csinosodás ilyesféle szakadásának és 
szembekerülésének a nyoma más szövegeken is látszik. Budai Ézsaiás Közönséges 
históriája a római történelem elbeszélésében a pallérozódást először az építkezések 
kapcsán említi: a negyedik király „hídat építtetett, mely már kezdete vólt a palléro-
zódásnak”.40 A későbbi oldalakat olvasva is az emberi élet külső, kialakított környe-
zetére vonatkozó kifejezésnek tűnik a pallérozottság. Róma története a szerző szá-
mára épp azt mutatja meg, hogy a külső pallérozottság együtt járhat a belső erkölcsi 
romlással. 

Róma bukásának históriája így kezdődik Budai előadásában: „Időjártával ugyan, 
gazdagabbá, több népek Urává, híresebbé, és pallérozottabbá lévén, nagyon volt 
annak külső fényessége: de belső állapotja úgy megromlott, hogy az említett virtu-
sokat telhetetlenség, igazságtalanság, kegyetlenség, bujálkodás, tisztségekre nemtelen 
útakonn módokonn való törekedés, viszszavonás […] és végre némelyeknek a haza 
szabadságának elnyomásánn való igyekezése váltották fel.”41 E mondat érdekessége, 
hogy a pallérozódás kifejezése teljes mértékben republikánus politikai nyelvű kör-
nyezetbe illeszkedik. A tanulmányomban eddig idézett, a 18–19. század fordulóján 
készült művek többsége ugyanis nemcsak a csinosodás, hanem a republikanizmus 
nyelvét is beszélte. Szinte mindegyik szövegben megfigyelhető e két idióma illesz-
kedése, összeillesztése, s némelyik írásmű mintha reflektálna is arra, hogy e kétféle 
szótár, érvelés némiképp feszültségben áll egymással. Maga Budai Ézsaiás is ilyen 
szerző. A Közönséges história elején, a mű leginkább történetfilozófiai jellegű részében, 
szembenálló értelmezési mintának tekintette a „vadságból pallérozottságba”, illetve 
a „nemzetek felemelkedése-alászállása” elbeszélésfajtákat,42 azt latolgatva, hogy az 
előbbi, noha „betses”, a kinyilatkoztatás igazságához képest mégis csak gyenge érv a 
történelem kezdeteit illetően. Mindenesetre érzékelte a két elbeszélés eltérő típusát 
(az előbbi lépcsőzetesen lineáris, az utóbbi ciklikus). 

Sokkal élesebben merült fel a kétféle szótár és érvelés különbsége Bessenyei Ma-
gyar nézőjében. Minden nemzetnek változnak idővel a törvényei és szokásai, írja a 
szerző. „Mire mentünk ezekbe? Ezelőtt csimbókot, most hajportornyot viselünk 

                                                      
40  Budai Ézsaiás: Közönséges história. Debrecen, 1811. 274. (A mű első kiadása 1800-ban jelent meg.) 

41  Uo., 297. 

42  Uo., 11. 
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fejünkön; buzogány helyett halhéjbul csinált pálcákkal verjük lábunk szárát” – azaz 
a régi viselet és szokás helyébe új lépett. Vannak, akik rosszallják ezt, de nem a szer-
ző, aki inkább lát maga körül divatot, „apró hivalkodást”, mint vadságot, véreng-
zést: „a vad erkölcsök ölnek, pusztítanak”. A szövegnek ezen a pontján szólal meg a 
republikánus beszéd, majd a szerző ellenérve: „Azt mondod: Úgy, de az ilyen 
piperéskedések, furcsaságok elvesztik a nemzetet! – Héj, barátom, hát a verekedés 
nem vészti el még jobban? Róma mindég vért ontott, ölt, s elveszett azért. Békes-
ségre volnánk mi teremtve, pedig amely nemzet békességbe él, annak kell apró ha-
szontalanságokkal, játékkal magát mulatni. Azonba olvas is és megszelédül. Ne 
higyjed különben, hogy egy szelíd, tudós nemzet, melynek ifiai nyakokon lepedőket 
tekergetnek öszve, asszonyaik szagos vizekbe fürödnek, vitéz is ne lehetne.”43 Bes-
senyei XIV. Lajos Franciaországát hozza fel például, amely egyben Molière-é is volt. 

Bessenyei írásműve a csinosodás vagy pallérozottság fogalmai nélkül, a „vadság-
ból a szelídségbe” elbeszélését állítva a harcias republikánus érveléssel szembe, arra 
a következtetésre jutott, hogy a szelídülés, műveltség és „piperéskedés” új társadal-
ma összeegyeztethető, vagy éppen összeegyeztetendő a vitézség hagyományos eré-
nyeivel. Úgy zárta ki a republikánus érvelést (a „piperéskedés” elveszti a nemzetet), 
hogy közben megtartotta a republikánus erényt, s gondolatmenete mintha azt su-
gallná, hogy ezt az erényt éppen a műveltség és „piperéskedés” új szokásainak szelí-
dítő ereje képes elviselhetővé, emberiessé átalakítani. A kétféle politikai nyelv egyes 
elemeinek hasonló, noha reflektálatlanabb vegyítése, összeegyeztetése megfigyelhető 
a Pannóniai Fénikszben és az Uránia „Bé-vezetés”-ében is. Jellegzetes kevert nyelvű 
mondatot idézek az utóbbiból: „Az Ízlés a jó Erköltsök Szűlő-annya. A komor Vir-
tus el-veszti enélkül legszebb Tulajdonságát a Szépségét […]”44 A kurzívval szedett 
szavak az új, csiszolt szótárból valók, míg a virtus, a jó erkölcsök a republikánus 
beszélés alapszavai. Az első idézett mondat azt sugallja, hogy a csinosság elvárásai-
nak kell előbb teljesülnie ahhoz, hogy a republikánus elvárások teljesülhessenek. A 
második mondat pedig azt állítja, hogy a virtushoz csinos „erényeknek” kell társul-
niuk ahhoz, hogy elviselhetővé váljon. E példák arra utalnak, hogy a csinosodás 
szótárát (is) használók a 18–19. század fordulóján írt szövegeikben nem felváltani, 
hanem korrigálni, kiegészíteni, esetleg újraalapozni kívánták a politikai beszélés 
republikánus szótárát. 

                                                      
43  Bessenyei: Magyarság – A magyar néző, 31–32. A fenti bekezdés minden idézete ezen oldalakon 

található. 

44  Első folyóirataink: Uránia, 16. 
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JÓZSEF TAKÁTS 

The Political Language of Politeness 

 

In Hungary at the turn of the 18th to the 19th centuries the concept of politeness 
was usually translated as “progress” or “refinement” and appeared in Hungarian 
works accordingly. Therefore, the correct title of present study should be “The 
Hungarian Political Language of Politeness”. This study describes the Hungarian 
dictionary, narrative patterns and arguments of this political language based on a 
selection of texts published over a period of roughly two decades between 1788 and 
1811. The examples are taken from works belonging to various genres: articles 
from periodicals, poems, pamphlets, philosophical works, plays, a course book on 
world history and also a translation, namely, the Hungarian version of a book about 
America written by William Robertson, a Scottish historian. This study tries to 
demonstrate that at the turn of the 18th to the 19th century the political language of 
politeness was used in Hungarian as well, even in important works by significant 
authors. Furthermore, it also examines the type of connection between the linguis-
tic elements of politeness and the Republican argumentation in these works. As a 
final conclusion the study states that Hungarian authors, who used the dictionary of 
politeness as well, did not intend to replace the Republican dictionary of political 
discourse, but merely wanted to correct and complete it and to organize it on a new 
basis. 
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A NYELV TÉTJE. FOGALMAK ÉS BESZÉDMÓDOK 1790–92-BEN 

 

 

Péter László a nevezetes 1790:X. törvénycikk kapcsán kifejti, hogy a reformkori 
magyar nacionalizmus a törvénycikk még tisztán rendi értelemben vett „nemzet” és 
„ország” fogalmainak jelentéstartalmát mintegy visszamenőlegesen átírja, „moder-
nizálja”. Megfogalmazása szerint „[a] nacionalizmus előtt a nemzet volt a jussokból, 
az országból levezetve; a reformkori tétel a Nemzetből következtette ki a politikai 
jogokat”. Állítását illusztrálandó emlékeztet Kossuth ezzel a törvénnyel kapcsolat-
ban feltett 1842-es kérdésére: „minő országról vagyon itt szó, és kié a hon, melyről 
szó vagyon? Felelet: Magyarországról van szó, s a hon, amelyről szó vagyon, a ma-
gyaroké.” Péter felhívja a figyelmet arra a folyamatra is, melynek eredményeképpen 
„[a] nyelv a Nemzet kritériumává lépett elő a 19. század elején; és ezzel egy időben a 
nemzet régi kritériuma: a rendi értelemben vett országhoz való tartozás mint ilyen 
háttérbe szorult. Régen azoknak egy része, akik az országhoz tartoztak, magyarul 
beszélt. Most tétel lett, hogy »magyar kell legyen az ország nyelve«”.1 Amellett sze-
retnék érvelni, hogy eme reformkori átértelmezési folyamatok egy olyan fogalmi és 
diszkurzív apparátus meglétét feltételezték, melynek kialakulása csak a hosszú idő-
tartam léptékében elképzelhető diskurzus- és fogalomtörténeti változások keretében 
érthető meg. Jelen szövegelemzés e hosszú történet mélyebb megismeréséhez sze-
retne hozzájárulni, mégpedig két, 1790-ből, illetve 1792-ből származó szövegből 
vett passzus elemzése alapján.2 

„…[S]emmi nem volna még is illendőbb, mint sem, hogy a’ ki a’ Magyar kenye-
ret szereti, nyelvünk, ’s ez által Nemzetünket is szeresse ’s betsüllye meg! Ha az 
idegenek törvénnyeink meg tartásokra majd azonnal kötelessek, mihelyt országunk-
ba bé-lépnek, mért nem lehetne Hazánk lakossait arra kinszeritteni, hogy annak a’ 
földnek nyelvét tanúllják meg, mellynek zsirjával élnek? De elég az, hogy Magyar és 
Erdély országban sokkal többen vagynak a’ Magyarok más Nemzeteknél, azért is 
illendő, hogy a kisebb rész alkalmaztassa magát a’ nagyobbikhoz. A’ Németes és 

                                                      
1  Péter László: A magyar nacionalizmus. In: uő.: Az Elbától keletre. Budapest, 1998. 73., 70. 

2  Osvald Zsigmond: Az igaz hazafi kinek tulajdonságit együgyü beszédbe foglalta egy hazája ’s nemzete javát 
óhajtó szív. Pest, 1792. (a továbbiakban: Az igaz hazafi.) Kiss József: A’ nemes magyar nemzethez rövid 
emlékeztető beszéd, mellyben meg-mutattatik, hogy Magyar-országban lehet, ’s kell is a’ magyar nyelvet, és a ma-
gyar tanításokat fel-állítani, és hogy az universitasnak Pest a leg-jobb hely. [h. n.], 1790. (a továbbiakban: 
Emlékeztető beszéd). Hangsúlyozni kívánom, hogy terjedelmi okok miatt egyik szöveget sem a teljes-
ség igényével elemzem, hanem azokra a mozzanatokra összpontosítok, melyek kérdésfelvetésem 
szempontjából relevánsnak tűnnek. 
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Tótos vármegyéket ’s Királyi városokat lehetne ezen törvény alól egy ideig mentek-
ké tenni, a Horvátokat pedig […] született nyelvek mellett hagyni.”3 

Eme figyelemreméltó szövegrészlet egy 1792-ben névtelenül megjelent kötetből 
származik, melyet a szakirodalom hagyományosan Osvald Zsigmond Veszprém 
megyei táblabíró nevéhez köt.4 Sok tekintetben hasonló gondolatokat fogalmaz meg 
egy ugyancsak anonim, sokáig Rácz Sámuel neves orvosprofesszornak, később 
tanítványának, Kiss Józsefnek tulajdonított röpirat, mely két évvel korábban, 1790-
ben látott napvilágot:5 

„Tsudálkozásra méltó dolog, hogy a’ Tótok és az Horvátok olly nagyon ellenzik a’ 
magyar nyelvnek fel állítását, és meg nem gondollyák, hogy az Ország nem Tót, 
avagy Horvát, hanem Magyar-ország; Magyar-ország pedig a magyar Nemzetről 
neveztetik, és a magyar nemzetnek élő nyelve se nem tót, se nem horvát, hanem 
magyar. Minden nemzet, ha vagyon különös tulajdon országa, és Fejedelme, nem 
tsak hellyesen tselekszik, hanem tartozik-is az anyai nyelvét fel-állítani, és védelmez-
ni, mert külömben attól a’ nemzettől bizonyossan el nyomatik és rabbá tétetik, a’ 
mellytől a’ nyelvet költsön veszi. […] Ha valaki kéván a magyarok után, avagy a’ 
Magyarokkal bóldogúlni, az tartozik mindenekben magyar lenni, hogy így minden 
részrevonás el-vágassék, és a szükséges eggyesség helyre-hozattathassék.”6 

Talán nem túlságosan nagy merészség azt állítani, hogy elvileg elképzelhető és 
bizonyos szempontok alapján akár meg is alapozható egy olyan értelmezői pozíció, 

                                                      
3  Osvald: Az igaz hazafi, 24. 

4  Ezenkívül „Veszprémmegyében 17 évig al- és főügyész volt és hét évig főbírói hivatalt viselt, 
Veszprém vármegye táblabírája lett. 1810-ben nyugalomba vonult, és az irodalomnak élt. 1825. 
aug. 3. meghalt 77 éves korában.” Lásd Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 9. köt. Buda-
pest, 1903. 1436. Itt már Osvald szerzősége alatt szerepel a kötet. Ballaginál a szöveg nem találha-
tó meg, Osvaldot pedig csupán egy alkalommal említi, egy egyháztörténeti munka címlapján talál-
ható cenzori bejegyzés szerzőjeként, ahol Osvald mint „a pápai ref. collegium curatora es a dunán-
túli superinten. könyvvizsgálója” nevezi meg magát. Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarorszá-
gon 1825-ig. Budapest, 1888. 17. Kosárynál a szöveg mint „a magyar nyelvet pártoló, egyébként 
elég konzervatív nemesi irat” szerepel. Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és 
irodalmába. Budapest, 1954. 359. 

5  Ballaginál még Rácz Sámuel pesti orvosprofesszor szerepel a röpirat „valószínűsíthető” szerzője-
ként. Ballagi: A politikai irodalom, 605. sköv. Némedi Lajos állapította meg, hogy a szöveg valójában 
Kiss munkája. Ennek ellenére a röpirat Kosáry művelődéstörténeti összefoglalásában még Rácz 
neve alatt fut. Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, 1980. 510. A 
pamflet egyébként hosszabb szövegrészeket vesz át a bécsi Magyar Kurir 1790. március 31-i szá-
mából és Bessenyei Magyarságából, valamint Rácztól származó betoldásokat is tartalmaz. (Az előb-
bieket a szöveg megnevezi, az utóbbiakat Némedi Lajos mutatta ki. Amennyiben ilyen átvett vagy 
Ráczhoz köthető részek kerülnek az elemzés látókörébe, külön jelzem.) Az azonosításhoz lásd 
Némedi Lajos: Egy 1790-es röpiratunk szerzősége. Irodalomtörténeti Közlemények. 67. évf. (1963) 5. 
sz. 596–598. Kiss mint udvari orvos Széchényi Ferenc környezetéhez tartozott. Szinnyei: Magyar 
írók élete és munkái. 6. köt. Budapest, 1899. 334–335. 

6  Kiss: Emlékeztető beszéd, 13–14. 
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mely az idézett passzusokat minden különösebb árnyalás nélkül is egy olyan 
„protonacionalista” érvelésmód eklatáns példáiként kezelné, mely a későbbi „kifej-
lett” nacionalizmus közvetlen eszmetörténeti „előzményét” képezi.7 Ebben az ér-
telmezésben a szövegrészletekben a 19. századi nemzetépítés 18. század végi eszmei 
gyökerei a maguk egyértelműségében tárulnának fel az adott szövegvalóságok szint-
jein. Látható, hogy ebben a megközelítésben a két kiragadott passzus – nyilván sok 
más rokon szövegrészlethez hasonlóan – éppenséggel a 18. század végi „előzmé-
nyek” és a 19. századi „érett formák” összekötéséből adódó kontinuus „nemzeti”8 
fejlődéstörténet nagy narratívája számára szolgálhatna illusztrációul és egyúttal meg-
alapozásul. Eme túlságosan is leegyszerűsítő szemléletmód helyett a szövegrészletek 
értelmezését és eszmetörténeti kontextusba helyezését célul kitűző jelen elemzés 
abból indul ki, hogy ahhoz, hogy a magyar nyelv elsőségét paradox módon – kissé 
leegyszerűsítve és némileg anakronisztikusan kifejezve – a magyar nemzet „államal-
kotó” képességének megállapításával megalapozó gondolatmeneteket a nemzetépí-
tés longue durée folyamatában eszmetörténetileg valamiképpen elhelyezzük, érdemes a 
kiválasztott szövegrészleteket árnyaltabb elemzés alá vonni.9 

Amellett szeretnék érvelni, hogy „a politikai és etnokulturális határvonalak egy-
beesése mentén” elkülönülő „új közösségtudat”10 eszmetörténeti nyomait már a 18. 
század végére vonatkozóan valószínűsítő szemlélet nem feltétlenül kell, hogy egyút-
tal egy olyan teleologikus narratíva működtetésével is együttjárjon, mely e mozzana-
toknak a 19. századi nemzetépítéssel való kapcsolatát egy egyenes vonalú, a meg-
szakítottságokat figyelmen kívül hagyó, kontinuus történet formájában vázolja fel. 
Úgy gondolom, mind a két szövegrészlet esetében, mind pedig általában véve, a 
magyar nyelv elsőségét a fentiekhez hasonló érvkészletek mentén tematizáló gondo-
latmenetek elemzésekor a teleologizmus elkerülésének egyik evidens eszköze az 
lehet, hogy tüzetesen megvizsgáljuk, hogy eme érvelésmódok milyen fogalmakba, 

                                                      
7  Némedi Lajos például Kiss szövege kapcsán a fogalmi differenciálást mellőzve jelenti ki, hogy a 

szerző „a magyar nyelv kérdésében erősen nacionalista hangokat üt meg”. Némedi: Egy 1790-es rö-
piratunk szerzősége, 597. 

8  A „nemzet” és származékai vonatkozásában az idézőjeleket a fogalom szemantikai többrétegűsé-
gére emlékeztetendő, a megszokott jelentéstartalomtól és asszociációktól való távolságtartásra fi-
gyelmeztető jelként használom, miként a szövegben használt más fogalmak esetében is. 

9  Amit a szövegek vonatkozásában – jobb híján – az „államalkotó képesség” kritériumára hivatkozó 
érvelésmódnak nevezek, amennyire lehetséges, szeretném elhatárolni azoktól a konnotációktól, 
melyek azt mindenféle differenciálás nélkül egyrészt a modern értelemben vett „államiság” foga-
lomköre, másrészt pedig a későbbi magyar nacionalizmus „államalkotó nemzet” fogalma felé kö-
zelítenék. Ebben az értelemben – Szűcs Jenő kifejezésével élve – „technikai segédfogalomról” van 
szó. A „nemzeti állam” és az „állam” 19. század előtti időkre vonatkozó, ilyen technikai segédfoga-
lomként való használatáról lásd Szűcs Jenő: „Nemzetiség” és „nemzeti öntudat” a középkorban. Szem-
pontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához. In: uő.: Nemzet és történelem. Budapest, 1984. 225. és 
274. 

10  Debreczeni Attila: Nemzet és identitás a 18. század második felében. Irodalomtörténeti Közlemények, 
105. évf. (2001) 5–6. sz. 548. 
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illetve politikai nyelvekbe, beszédmódokba, és diskurzusokba11 „íródnak bele”, 
hogyan fonódnak össze ezekkel, illetve hogy az egymáshoz kapcsolás műveletei 
milyen retorikai stratégiák mentén valósulnak meg az adott szöveg egészén belül.12 
Ahhoz, hogy a két fenti passzus vonatkozásában az elemzés eme szintjeire eljuthas-
sunk, a szóbanforgó idézetek belülről kibontott értelmének a szűkebb szövegkör-
nyezethez való viszonyából érdemes kiindulni. 

Mind Az igaz hazafiból származó részlet, mind pedig az Emlékeztető beszéd kiraga-
dott passzusa, a szövegben hozzájuk kapcsolódó más részekkel együtt a magyar 
nyelv terjesztése mellett érvel, mégpedig úgy tűnik, a Péter László által a 18. század 
végének születő magyar „nacionalizmusa” vonatkozásában megállapított igényszin-
tet (vagyis, hogy a politikai intézmények nyelve legyen magyar) bizonyos értelemben 
meghaladva.13 Általános jellegű igényként mindkét szöveg a magyar nyelv elsajátítá-
sát fogalmazza meg. Az igaz hazafiból idézett sorok mellett e tekintetben az Emlé-
keztető beszéd azon fejezetének címére érdemes utalni, melyből maguk az idézetek is 
származnak: „Minden ember, a’ ki magyar nevet, és magyar szabadságot keres, 
avagy bir, tartozik magyarúl meg-tanulni.”14 Az ennél konkrétabb követelések vo-
natkozásában az idézett passzus azon normatív alapállású részlete hozható fel, ahol 
a szöveg az „államalkotó nemzetekkel” szemben támasztott azon elvárásról beszél, 
mely az „anyai nyelv felállítására” vonatkozik. Ez utóbbi kitétel szövegen belüli 
jelentése egy korábbi megállapítással összevetve állapítható meg, miszerint 
„[m]agyarúl kell tehát minden tanítást, és hivatalt folytatni, ha boldogulni akar a 

                                                      
11  A politikai nyelvekről lásd például Pocock, John G. A.: The Concept of a Language and the métier 

d’historien: Some Considerations on Practice. In: Pagden, Anthony (ed.): The Languages of Political 
Theory in Early-Modern Europe. Cambridge, 1987. 19–38. A továbbiakban inkább a beszédmód 
és a diskurzus fogalmait részesítem előnyben. Mindhárom fogalmat hipotetikus konstrukciókként 
vonatkoztatom a forrásszövegekre, mégpedig abban az erősen metaforikus és kevéssé dogmatikus 
értelemben, melyet Trencsényi Balázs éppen Pocock fogalomhasználata kapcsán állapít meg. 
Trencsényi Balázs: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció. In: uő.: A politika nyelvei. Eszme-
történeti tanulmányok. Budapest, 2007. 43. 

12  Lásd ehhez Kovács Ákos András – Szűcs Zoltán Gábor: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politi-
kai irodalmát? Egy kutatási program keretei. Korall, 10. évf. (2009) 35. sz. 159., ahol a szerzők a 18. 
század végi röpiratirodalom vonatkozásában a „nacionalizmus genezisét” mint lehetséges kutatási 
témát ajánlva a kollektív identitáshoz kapcsolódó fogalmak és az azt tematizáló beszédmódok 
egymást kiegészítő, összetett elemzését javasolják. A fogalmak redeskripciójáról, mint a legfonto-
sabb ide kapcsolható szövegszervezési stratégiáról lásd Trencsényi Balázs: Spinoza és a kora újkori 
politikai nyelvek. In: A politika nyelvei, 63–64. A beszédaktusok szintjén megfogható értékvonat-
koztatás-átírásokról lásd Trencsényi: Eszmetörténeti program és módszertani adaptáció, 16. 

13  „[A] 19. század elején […] tétel lett, hogy ’magyar kell legyen az ország nyelve’. Megjelenésekor – a 
századforduló előtt – a magyar nacionalizmus ezalatt azt értette, hogy a politikai intézmények nyelve legyen ma-
gyar; az 1830-as évektől már azt is, hogy a nem magyarul beszélő társadalom magyarosodjék.” Pé-
ter: A magyar nacionalizmus, 70. (Kiemelés: H. H.) 

14  Kiss: Emlékeztető beszéd, 13. 
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magyar”.15 Kiss szövegében tehát konkrétumként a magyar nyelvű oktatásra vonat-
kozó igény és az intézmények magyar nyelvűségének szükségessége fogalmazódik 
meg. Az igaz hazafi ezzel szemben – a magyar nyelv elsajátításának a „Haza 
lakossaival” szemben támasztott normatív elvárásán túl16 – konkrét igényként a 
„Kormányzás”, a „törvények” és a „tudomány”,17 később pedig, mintegy összefog-
laló jelleggel „mindennemű köz dolgaink” magyar nyelvűségének áldásos hatásairól 
értekezik. Összességében mindkét szövegről elmondható, hogy a kimutatható, bi-
zonyos fokig konkrétnak nevezhető „követelések” mögött az elvárások egy átfo-
góbb, csak elmosódó kontúrokkal körülírható szintje sejlik fel, mely közelebbi krité-
riumok megadása nélkül, a magyar nyelv elsajátításának általános jellegű igényét 
támasztja.18 

Hogy a szövegeknek a magyar nyelv elsajátítására vonatkozó ezen utóbbi, ki-
terjesztő jellegű elvárása valójában kikre is vonatkozik, nem egyértelmű: különbö-
ző szöveghelyeken más és más vonatkoztatási keretek valószínűsíthetők. Úgy 
tűnik, Kiss „Horvátokkal” és „Tótokkal” szembeni kifakadásának, azok magyar 
nyelvvel szembeni ellenállása felemlegetésének apropóját a horvát rendek és né-
hány északi megye a diétán a nyelvkérdésben elfoglalt, latint védő pozíciója adta.19 
Egyéb jelek mellett (vö. a fejezet címében szereplő „magyar szabadság” fordulat)20 
e mozzanatot is figyelembe véve az Emlékeztető beszéd esetében társadalmi vetület-
ben az imperatívusz referenciális bázisát legszűkebben megvonva a Magyar Ki-
rályság nemességének egészére vonatkozik az elvárás. A „minden tanítás” magyar 
nyelvűvé tételére vonatkozó általános kijelentés ugyanakkor ennél szélesebb vo-
natkoztatási kört (is) sejtet, ugyanúgy, mint az a kitétel, miszerint „Magyar  Or-
szágban minden Nemzet tartozik magyarúl megtanulni, ha a’ Magyarnak szabadságát, 

                                                      
15  Uo., 12. 

16  Osvald: Az igaz hazafi, 24. 

17  A korban a szellemi szféra egésze értendő a kifejezés alatt, azzal a területtel együtt, melyet ma 
(szép)irodalomnak nevezünk. Bíró Ferenc: Bevezetés. In: Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. 
századi történetéből. Budapest, 2005. 8. 

18  Osvald: Az igaz hazafi, 21., 27. A követelések tekintetében egyébként az 1790 körül keletkezett 
röpiratok jelentős részére inkább az általános jellegű megfogalmazások jellemzők. Jó példa erre egy 
1790-ben megjelent és 1806-ban, valamint 1807-ben újra kiadott pamflet, melynek egyik szöveghe-
lyén a szerző nemes egyszerűséggel a magyar nyelv „fényességének” a „Magyar Szent Korona Or-
szágai”-ra való kiterjesztéséről beszél. Vedres István: A’ magyar nyelvnek a’ magyar hazában való szük-
séges vóltát tárgyazó hazafiúi elmélkedés. [Kassa], 1807. 30. 

19  A horvát rendek és a „tótok” álláspontjáról lásd Szekfű Gyula: Bevezetés. In: uő. (szerk.): Iratok a 
magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790–1848. Budapest, 1926. 49–50.; Marczali Henrik: 
Az 1790/1-diki országgyűlés. 1–2. köt. Budapest, 1907. 363., 372. sköv. 

20  Vö. 13. jegyzet. 
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és boldogúlását elő-mozdítani kévánnya”.21 Az igaz hazafi idézett passzusai pedig 
expressis verbis „köz népről” is beszélnek.22 

Mindkét szövegre igaz, hogy az érvelés során, ha pusztán konkrét etnikai cso-
portokat jelölni hivatott kifejezések használatának formájában is, de az etnikai di-
menziót is játékba hozza. Vagyis, nemcsak a nyelvi, hanem ezzel összefüggésben az 
etnikai hovatartozás szempontjai alapján történő diszkurzív csoportképzés mozza-
natai is megfoghatók mindkét textusban. Még akkor is, ha felvethető, hogy ez adott 
fogalomhasználatok vonatkozásában, illetve bizonyos (a szövegek potenciális olva-
sóközönségét is figyelembe vevő) olvasatban praktikusan a nemességen belül elkü-
lönített csoportokat jelent. Elméleti síkon és általános értelemben megállapítható, 
hogy kiemelkedő történeti jelentőséggel bíró, adott esetben akár közösségképző 
erejű társadalmi-politikai főfogalmakra egyfajta szemantikai komplexitás a jellemző: 
eszmetörténeti hatóerejüket éppen eme jellegzetességükből nyerik.23 Ennek egyik 
eklatáns megnyilvánulása a „nemzet” fogalmára jellemző szemantikai nyitottság, 
mely lehetőséget ad arra, hogy az potenciálisan mind a rendi, mind pedig a közös 
leszármazás konstruált genealógiai mítoszaira és az ezzel összekapcsolódó nyelvkö-
zösségre alapozott identitásdimenziót is magában hordozza.24 A „nemzet” fogal-
mának eme komplexitásával szoros összefüggésben az Emlékeztető beszéd vonatkozá-
sában az „ország” fogalmiságát illetően is feltételezhető egyfajta többértékűség: úgy 
tűnik, a rendi „ország” jelentéstartalma mellett – a „nemzet” etnikai-nyelvi jelentés-
komponensével korrelálva – az „országterület” értelem relevanciája sem zárható ki 
teljesen a szöveg fogalomhasználata vonatkozásában. Kiss röpiratában az etnikai 
csoportfogalmak mozgósításának és a nemességhez való beszédnek összefonódása 
tehát első pillantásra is érezhető, ám ezt érdemes konkrét szövegelemzéssel is bizo-

                                                      
21  Kiss: Emlékeztető beszéd, 35. (Kiemelés: H. H.) Bár a „szabadság” első olvasatban a nemességre való 

vonatkozásra enged következtetni, a „minden Nemzet” kitétel (ti. több van, nem csak az egységes 
„nemesi nemzet”) ezt az értelmet relativizálja, és ebben az adott kontextusban lehetővé tesz egy 
olyan interpretációt is, melyben a „szabadság” eloldódik a nemesi képzetrendszertől és egy etnikai-
nyelvi alapon elképzelt „nemzet” attribútumává válik. 

22  Osvald: Az igaz hazafi, 24. 

23  Koselleck, Reinhart: Fogalomtörténet és társadalomtörténet. In: uő.: Elmúlt jövő. A történeti idők sze-
mantikája. Budapest, 2003. 134–135. 

24  Trencsényi Balázs: A nép lelke. Nemzetkarakterológiai viták Kelet-Európában. Budapest, 2011. 299–300. 
A fogalomba bekódolt jelentésösszefüggések történeti dimenzióiról lásd Szűcs: „Nemzetiség” és 
„nemzeti öntudat” a középkorban, 252., ahol Szűcs a nemzet fogalmába beleírt háromrétegűséget álla-
pított meg a középkor kapcsán, úgy, hogy közben ezek viszonyának, „belső fejlődésének” 19. szá-
zadig ható érvényességére is utalt. Fontosnak tartom külön kiemelni, hogy az egyazon fogalomba 
beleírt többféle jelentés szövegen belüli párhuzamos, egyidejű érvényesülése szempontjából a szer-
zői intencionalitás kérdésfeltevése nem feltétlenül releváns. „Minden, valamennyire összetett szö-
veg” Quentin Skinner által (Ricoeur nyomán) „jelentésfeleslegnek” nevezett alapjellemzőjéről lásd 
Bene Sándor: A politika műfajai. In: Varga László (szerk.): Az Eötvös Collegium és a magyar iroda-
lomtörténet. Tanulmányok. Budapest, 2003. 98. 
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nyossá tenni.25 Hogy e potenciálisan többszörös jelentésfedezettel bíró főfogalmak 
vonatkozásában az „etnikai kötelékeken, hagyományokon, nyelvi egységen nyugvó, 
részben territorializált nyelvnemzetiséggel”26 korreláló jelentéskomplexum mennyi-
ben mutatható ki a röpirat szövegében, akkor derülhet ki, ha egyrészt felfejtjük a 
szövegben implikált, a „nemzet” és az „ország” fogalmai közti viszonyrendszert, 
valamint ezzel összefüggésben közelebbről megvizsgáljuk azokat az eszméket is, 
melyeket az anyanyelv és a nemzeti önazonosság viszonyáról fejt ki a szöveg.27 

Ha az Emlékeztető beszédből való, fent idézett érvelés vázát adó egyes gondolati 
elemeket formális értelemben kíséreljük meg elkülöníteni egymástól, azt láthatjuk, 
hogy az a magyar nyelv „felállításának” szükségességét négy, az érvelés során egy-
mással legalábbis implicit módon összekapcsolódó mozzanatból vezeti le.28 Az első 
mozzanatot egy elnevezésre való hivatkozás képezi, melyben a „Magyar” szó szerepel 
(„Magyar-ország”), a másodikat pedig egy, az elnevezésből kiinduló következtetés 
alkotja, miszerint az az államalakulat, mely a „Magyar-ország” nevet viseli, éppen-
séggel annak okán „neveztetik a magyar nemzetről”, hogy ez utóbbira igaz, hogy 
„országa” és „Fejedelme” van. Amennyiben a gondolatmenetnek pusztán ezeket az 
elemeit vennénk figyelembe, a „nemzet” és az „ország” fogalmaiba bekódolt sze-
mantikai többrétegűségnek a röpirat szövegére való vonatkoztathatósága kapcsán 
tett latolgatásaink végére akár pontot is tehetnénk: „ország” és „nemzet” ebben az 
összefüggésben a „régi”, rendi értelemben kapcsolódik össze. A vizsgált gondolat-
menet formális struktúrájának második szintjét alkotó két további mozzanat azon-
ban bizonyos fokig relativizálja ezt az értelmezést. 

A harmadik mozzanat ugyanis, egy általános érvénnyel megfogalmazott elvárás, 
mely szerint az a „nemzet”, melynek „különös országa és Fejedelme” van, tarto-
zik „anyai nyelvét fel-állítani és védelmezni”, végül pedig a negyedik, egy ellent-
mondást nem tűrő hangon tett megállapítás, miszerint „a magyar nemzetnek élő 
nyelve se nem tót, se nem horvát, hanem magyar”, az anyanyelv kategóriájának 
beemelésével mintegy tovább bővítik és egyúttal átírják azt az összefüggésrend-
szert, melyet a „nemzet” és az „ország” fogalmainak fenti, rendi jelentésdimenzió-
ja határozott meg. Azon korreláció alapján, mely általános értelemben a „nemzet” 
és az „anyanyelv”, valamint konkrétan a „magyar nemzet” és a „magyar nyelv” 
fogalmainak egymáshoz közelítése nyomán a szövegrészletből kiolvasható, a 
„rendi” jelentéskomplexum potenciáljának gyengülése már ezen a ponton is érez-
hető. Ez azonban igazán markánsan az anyanyelv és „nemzet” közt tételezett 

                                                      
25  Az Osvald-féle textusban a fogalomhasználatban rejlő ilyenfajta összefonódás kevésbé tetten érhető. 

26  Szűcs: „Nemzetiség” és „nemzeti öntudat” a középkorban, 252. 

27  „Eszmék” alatt nem végső szubsztancialitással bíró, az interpretációval lehatárolható gondolati 
entitásokat, hanem a diszkurzív térben megképzett konstrukciókat értek, melyeket a megértés 
folyvást megújuló perspektívái mindig új értelemmel ruháznak fel. 

28  Az összekapcsolások nem mindegyike explicit jellegű, az emlegetett formális jellegű elemzés ép-
penséggel az „implicit logikák” kibontására irányul. 
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viszonyrendszert tematizáló azon szövegrészek bevonásával detektálható, ahol a 
nyelv már egyértelműen a nemzet jeleként tűnik fel. 

„Ugyan-azért halálosan-is vétkeznek azok a’ magyarok az hazájok ellen, a’ kik 
magyarúl meg-nem tanúltak, és szégyen ’s gyalázat annak magyar nevet viselni, a’ ki 
magyarúl nem tud; […] Ugyan mond meg kérlek! hogy miből esméred meg leg-inkább a Nem-
zetet? Úgy é, hogy a’ nyelvéből? ’S hogy neveznéd azt a’ nemzetet, a’ kinek élő nyelve nem 
vólna?”29 

A nyelv nemzetet jelölő, reprezentációs felfogása bontható ki a szövegrészletből, 
mely a nemzetet meghatározó legfontosabb jelként az anyanyelvet tételezi.30 Érde-
mes felfigyelni a kizárás azon gesztusára, mely ezt az egyébként általános érvénnyel 
megfogalmazott összefüggést csak a magyar nyelv vonatkozásában érvényesíti és a 
többi „nemzetet” illetően figyelmen kívül hagyja, valamint az ezen kizárást megala-
pozó, az érvelésbe implicit módon beleírt tételre is, miszerint a fent emlegetett elne-
vezés („Magyar-ország”) egyrészt annak nyelvi jeleként tűnik fel, másrészt pedig ilyen 
minőségében annak igazolásaként is funkcionál, hogy a „nyelv felállításának” elvárá-
sa nem a többi, hanem a magyar „nemzet” vonatkozásában érvényesítendő.31 

                                                      
29  Kiss: Emlékeztető beszéd, 11. (Kiemelés: H. H.) 

30  Ez nem mond ellent annak, hogy a szöveg egyébként oldalakat vesz át Bessenyei Magyarságának 
instrumentalista ihletettségű passzusaiból és a szöveg más helyein is kimutatható a nyelv vehiku-
lum-felfogása. Vö. például Kiss: Emlékeztető beszéd, 16. Sőt az idézett szövegrészlet maga is a Ma-
gyarság azon passzusának szövegszerűen kimutatható hatását mutatja, mely egyébként Bessenyei 
eszmerendszerébe – a gondolatvilág koherenciáját kimutatandó – talán túlságosan is esszencialista 
módon beillesztett (a Magyarság más részeinek vonatkozásában kétségkívül megállapítható) 
instrumentalista-felfogással is erőteljes feszültségben áll. Bessenyei György: Magyarság. In: Besse-
nyei György válogatott művei. Budapest, 1987. 589. Bessenyei instrumentalizmusáról lásd Bíró Fe-
renc: A legnagyobb pennaháború. Budapest, 2010. 38–43. (A Magyarság vonatkozásában főként: 41.) 
Ugyancsak ide tartozik az a szintén Bessenyei egy gondolatmenetére emlékeztető kitétel, miszerint 
azok a nemzetek, melyek saját nyelvüket nem „védelmezik”, hanem egy másik nemzet nyelvét ve-
szik át, „elnyomatnak” és „rabbá tétetnek”. Kiss: Emlékeztető beszéd, 13. A nyelv elvesztéséből ezen 
a szöveghelyen tehát nem a nemzet „névnélküliségéből” adódó identitásvesztése, hanem annak 
szolgai állapotba kerülése következik. Itt Bessenyei hatástörténetének azon aspektusa látszik meg-
nyilvánulni, melynek lényege, hogy a reprezentációs felfogás képviselői Bessenyei nyelvvel kapcso-
latos eszméinek instrumentalista elemeit úgy veszik át, hogy közben azokat mintegy meg is halad-
ják. Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, 1995. 125. Bessenyei műve-
lődéspolitikai gondolatainak az 1790 körül keletkezett röpiratokra való hatását tárgyalva a recepció 
hasonló momentumait emeli ki Némedi Lajos is, mégpedig többek közt éppen Kiss röpirata 
kapcsán. Némedi Lajos: Bessenyei György utóéletéről. In: Szauder József – Tarnai Andor (szerk.): 
Irodalom és felvilágosodás. Budapest, 1974. 754. Úgy gondolom, az átvétel eme simulékonysága 
már önmagában is arra utal, hogy Bessenyei eszméin belül sem feltétlenül szükséges a teljes 
koherenciát keresni. Lehetséges, hogy a tisztán instrumentalistának minősíthető elemeken 
túlmenően olyan mozzanatok is fellelhetők benne, melyek a nyelv egy másik felfogása felé 
mutatnak. 

31  Kiss látszólag levonja az általánosan megfogalmazott elvárás gyakorlati következményeit is, amikor 
a szöveg felveti annak elvi lehetőségét is, hogy akár a „Tót” vagy a „Horvát” (nemzet) is betölt-
hetné azt a funkciót, melyet jelenleg a magyar tölt be: „Ha tehát a’ Tót, avagy az Horvát meg-
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Ezen túlmenően azonban a vizsgált két főfogalom szemantikájára vonatkozó kér-
désfeltevés tekintetében nem önmagában annak van kiemelt jelentősége, hogy a 
nyelvi elem a magyar nemzet vezető szerepének implicit állítását alátámasztó össze-
függésbe (nevezetesen, hogy a „magyar nemzet” az „ország”, a „Korona”32 letéte-
ményese) mintegy beemelődik. Úgy gondolom, a nyelv nemzetet jelölő minőségben 
való tételezése az, ami ezen összefüggést konstituáló fogalmak jelentéstartalmait 
igazán jelentős mértékben módosítja és ezek olyan szegmenseit domborítja ki, me-
lyek egyébként rejtve maradnának. Ily módon a „nemzet” fogalmának nyelvi-etnikai 
komponensei és ezzel összefüggésben az „ország” fogalmának „területiséggel” kap-
csolatos képzettartalmai bizonyos értelemben mintegy felülírják a rendi jelentésdi-
menziót. A fogalmak szemantikájának totális átírásáról azonban nincs szó: mind a 
területi képzetekkel kiegészülő nyelvi-etnikai, mind pedig a rendi értékvonatkoztatá-
si rendszerek relevanciája kimutatható marad. „A politikai tér alapszavainak […] a 
hallgatóságra gyakorolt érzelmi hatóerejét” kihasználó, ám „mindezt az érzelmi 
energiát és legitimációt egy, az addigitől eltérő […] üzenet kifejezésére” összponto-
sító redeskriptív stratégiák azon változatával szemben, mely „a kulcsszavak teljes 
újraírásával és az érték-attribúció teljes felforgatásával” él, a röpiratban inkább azon 
„kevésbé radikális” variáns mutatható ki, mely az értékvonatkoztatásokat „nem 
irányukban, hanem inkább arányaikban” változtatja meg.33 

A részleges átírás gesztusának hasonló jelei Az igaz hazafi esetében is kimutatha-
tók, Osvald szövegét illetően azonban ezek kevésbé a fogalmak, mint inkább azon 
beszédmódok használatai vonatkozásában tűnnek hangsúlyosnak, melyek az anya-
nyelv nemzeti közösség szempontjából vett fontosságát megalapozó érvkészletnek 
alárendelve módosulnak. Mindazonáltal a nyelv problematikája a mű egészét tekint-
ve nem olyan súllyal esik latba, mint Kiss röpiratában. A meglehetősen terjedelmes 
(126 oldalas) munka arra tesz kísérletet, hogy az általa konceptualizált nagyközösség 
határait normatív alapon a (gyakran az „igaz” jelzővel kiegészített) „hazafi” fogal-
mába sűrítve jelölje ki. Eljárására jellemző, hogy a szöveg egészét összetartó főfo-
galmat más közösségképző erejű fogalmakkal társítja össze, illetve hogy ezekbe 
különböző beszédmódokból, diskurzusokból származó képzet- és értéktársításokat 
sűrít bele. A sűrítés e technikájának egyik eklatáns példája az, ahogyan „társfoga-
lomként” a „nemzet” fogalmát és az azt meghatározó egyik jellemzőként az anya-

                                                      
mutattya, hogy nem a magyaroké, hanem övé az Ország, a’ Korona, és a’ Fejedelemség, akkor ál-
lítsa fel a’ maga nyelvét, de ne hívja az országot magyar országnak, és magát ne nevezze magyar-
nak, hanem mondja vagy Tótnak vagy Horvatnak.” Ez persze pusztán retorikai túlzás, és abszurdi-
tásának implikált sugalmazásával éppenséggel a felvetés ellenkezőjének, vagyis a magyar nyelv el-
sőségének jogosultságát hivatott erősíteni. Kiss: Emlékeztető beszéd, 13. 

32  Uo., 13. 

33  Trencsényi: Spinoza és a kora újkori politikai nyelvek, 63–64. Hangsúlyozni kívánom, hogy bár magam 
is a „stratégia” kifejezést használom, ez némileg megtévesztő lehet, hiszen az általa megjelölni hi-
vatott műveletek tekintetében felvethető tudatosság legalábbis nehezen verifikálható, illetve ennek 
egy igen széles skálája valószínűsíthető. 
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nyelv kategóriáját játékba hozza, mégpedig úgy, hogy az utóbbit olyan beszédmó-
dokba is beleilleszti, melyeknek a nyelv tematikája egyébként nem, vagy általában 
más formában képezi részét. E művelet eredményeképpen a beszédmódok egyes 
elemei mind a „nemzet”, mind a „hazafi” fogalmainak szemantikájába beleíródnak 
és így a többek közt e fogalmakkal megjeleníteni szándékozott közösség meghatá-
rozó jegyeiként nyerik el értelmüket a szövegben. A továbbiakban a beszédmódok 
ilyen átírásaira szeretnék néhány példát röviden bemutatni. Ehhez mindenekelőtt 
azon passzusokat szükséges áttekinteni, melyekből az anyanyelv nemzeti közösség 
szempontjából vett jelentőségének állítása kibontható. „Nemzet” és „anyanyelv” 
összekapcsolásának több szintje különíthető el. Az „anyai nyelv” elsőként mint a 
„nemzet” külső jegyeinek egyike tűnik fel, hogy aztán nem sokkal később ezek leg-
fontosabbikaként jelenjen meg: 

„Az erköltsöknek, szokásoknak, nyelvnek, és viseletnek meg-tartása ’s követése 
[…] azok a’ Nemzeti tulajdonságnak külső tzimeres jelei, mellyek valamint leg-
inkább szembe, ’s az érzékenységekbe tünnek. […] Az anyai nyelv az a’ Nemzeti 
tulajdonságnak második tzimere, mellyben a Nemzetnek nem tsak leg jelessebb, de 
még leg-drágább kintse is vagyon helyheztetve.”34 

Végül, a nemzetet meghatározó fenti jegyek közül a nyelv és a viselet említésére 
szorítkozik a szöveg akkor, amikor a fenti általános összefüggést már csak a „ma-
gyar” vonatkozásában érvényesíti: „De ugyan mitsoda is a’ Magyar a’ Magyar Hazá-
ban az uralkodó magyar nyelv ’s magyar viselet nélkül? Valóban nem egyébb, hanem 
hazáját ’s nemzetét el-vesztett jövevény; […] az az, hogy kevés szóval ki fejezzem, 
merő éktelen és maga, a’ maga valóságával ellenkező tsuda!”35 

A nemzetet meghatározó minőségként tételezett anyanyelv kategóriája ugyan-
akkor olyan motívumokkal fonódik össze a szöveg egyes helyein, melyek a kor-
szak egészének vonatkozásában beazonosított beszédmódokat36 konstituáló, a 
befogadóközeg legalábbis egy bizonyos része számára vélhetően ismerős „kulturá-
lis kódokként” az anyanyelv fontosságának üzenetét hatásos formában közvetít-
hették. Az anyanyelv tematikája ilyen beszédmódokkal való kombinálásának alap-
vetően két szintje mutatható ki a szövegben. Az érvelés első felében domináló 
csinosodás beszédmódja könnyedén felhasználható az anyanyelv fontosságának 
megalapozására, mivel az „egymáshoz csiszolódás” metatörténetében általában 
kiemelt szerep jut az emberi kommunikációnak. A beszédmód anyanyelvet 
tematizáló szövegrészeken belül aktualizált változata a polc-metafora, a magyar 

                                                      
34  Osvald: Az igaz hazafi, 16., 18. 

35  Uo., 27. (Kiemelés: H. H.) De lásd ehhez a tanulmány elején idézett szövegrészt is. 

36  Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet. Budapest, 2007. 14–21. 
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„nemzet” vonatkozásában megállapított lemaradás és a mintaországok gyakorla-
tának követését ajánló érvelésmód játékba hozásában merül ki.37 

„[N]intsen olly Nemzet az ég alatt, melly idegen nyelven az emberi érzésnek, jó 
erköltsnek, tudományoknak, és pallérozottságnak arra a’ poltzára jutott volna, 
mellyre egy közjóra törekedő okos Nemzetnek vágyni szükséges. Tekintsük-meg a’ 
Frantziákat, Anglusokat, Szakszokat, Németeket, Pruszszusokat, és egyébb palléro-
zott Nemzeteket, ezek-is a’ régi homályossabb századokban Deák nyelven folytat-
ták közönséges dolgaiknak kormányozását […]; de mind addig a’ Tudományoknak 
és az ezekhez kaptsoltt erköltsi érzésnek ’s izlésnek tsak alsóbb gráditsain hevertek, 
míg nem […] anyai nyelven kezdették minden dolgaikat folytatni.”38 

A beazonosítható beszédmódok közül az anyanyelv melletti érvelés hangsúlyo-
sabb vonulatát tehát a csinosodás nyelvéből vett elemek adják. Míg ezek az anya-
nyelv felkarolásának ajánlatát az „ésszerűség” szempontjai mentén hivatottak meg-
támogatni, az argumentációba olyan mozzanatok is beépülnek, melyeknek inkább 
emocionális konnotációi tűnnek dominánsnak. Ezen, a nemesi önszemlélet konst-
ruált rendszeréből vett elemek olyan beszédmódokkal és diskurzusokkal is kapcso-
latba hozhatók, melyeknek az anyanyelv kategóriája szokásosan nem képezi részét. 
A hangsúlyváltás leginkább azon a szöveghelyen érezhető, mely az ősi alkotmányra 
való hivatkozás politikai nyelvéből, a nemzeti karaktert tematizáló diskurzusból és a 
republikánus beszédmód magyarországi nemesség által beszélt helyi variánsából vett 
motívumokat kapcsol össze egymással. Az anyanyelv fontosságát megalapozni hiva-
tott gondolatmenetbe beépülő ezen elemek ugyanakkor pusztán utalnak a beszéd-
módokhoz kapcsolódó képzettársítások és értéktulajdonítások rendszereire: a szö-
vegben betöltött funkciójuknak megfelelően, különösebb részletezés nélkül csupán 
mintegy felidézik azokat.39 

„Ha Anyai Nyelvünk a Kormányozásra, törvények’, ’s tudományok folytatására 
már valaha a’ porból fel-vétetik, […] ez által nyerhettyük viszsza és fenn-tarthattyuk 
minden sértés nélkül régi törvényes, és őseink’ vérén épültt jussainkat; ez által menthettyük 
meg az enyészettől már haldokló Nemzeti tulajdonságinkat (Characterunkat), ez által 
rekeszthettyük ki Hazánkból vég képpen az idegen nyelvnek bé-hozását, ez által 

                                                      
37  A csinosodás beszédmódjának eme jellegzetes témáiról lásd uo., 20. Már nem az anyanyelv temati-

kájával összefüggésben, de a szöveg a civilizációs fejlődést, a „pallérozódást” elősegítő más terüle-
teket is említ. Így például a kereskedelmet is, igaz, az ebből eredő fényűzés veszélyének felemlege-
tésével együtt. Osvald: Az igaz hazafi, 43–46. 

38  Uo., 18–19. Hogy a szövegrészletben és a textus más helyein is feltűnő „közjó” fogalma a felvilá-
gosult kormányzás politikai nyelvével kapcsolatos konnotációkat is hordoz, a „jó törvények” alko-
tásának, valamint a „nép felvilágosításának” többször visszatérő motívumai engedik sejtetni. Lásd 
például uo., 18., 20., 52., 53–58., 118. 

39  Mindeközben az egyes beszédmódokkal/diskurzusokkal összeköthető motívumok a szöveg kü-
lönböző helyein fel-felbukkanva a szövegben egyfajta „szétszórt rendszert” alkotnak. A felsoroltak 
közül különösen a republikanizmusra igaz ez az összefüggés. 
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emelhettyük nagyobb fényességre Nemzeti gögünket, és ebben gyökerezett pár nél-
kül való Hadi vitézségünket. […] Nintsen a’ Magyar Nyelvnél a hadi igazgatásra is hat-
hatósabb nyelv.”40 

A fentiekben arra tettem kísérletet, hogy a tanulmányom elején emlegetett, a 19. 
századi nemzetépítésben meghatározó szerepet játszó fogalmi és diszkurzív appará-
tus longue durée-történetére rákérdezve az azt megelőlegező korai formák megképző-
désére utaló jeleket mutassak ki két 18. század végi szöveg alapján. Erre törekedve 
elsősorban azt az elméletileg fontos belátást tartottam szem előtt, miszerint ha „az 
1790-es évek első felének politikai irodalmában” tetten érhető „kollektív politikai-
közösségi útkeresés”41 későbbi nacionalista diskurzusokhoz való eszmetörténeti 
viszonyát oly módon képzeljük el, hogy az utóbbiak 19. századi formái mintegy 
„szükségszerűen” következtek az előbbire jellemző sajátosságokból, éppen attól a 
lehetőségtől fosztjuk meg magunkat, hogy a kettő közti szövevényes összefüggés-
rendszert úgy legyünk képesek felvázolni, hogy közben megmaradjon az esélyünk 
arra is, hogy az „előzményeket” – amennyire ez lehetséges – saját kontextusukban is 
megérthessük. Ennek megfelelően a szóban forgó 18. század végi, sokkal inkább 
pre-, semmint protonacionalistának nevezhető diszkurzív folyamatokat olyan szö-
vegközpontú elemzésekkel próbáltam megközelíteni, melyek azok későbbi perspek-
tívából megállapítható jelentősége mellett a kontextuális jelentések felfejtésére is kísérle-
tet tettek.42 Tanulmányomban arra igyekeztem tehát példát adni, hogy a fogalmakba 
és beszédmódokba beépülő kontinuitások és diszkontinuitások láthatóvá tételére 
csak akkor lehet esélyünk, ha a későbbi formákból történő visszakövetkeztetés mel-
lett azt a konceptuális-diszkurzív „szubsztrátumot” is figyelembe vesszük, mely – 
maga is folyamatosan változva – a későbbi formák kialakulásának lehetőségterét 
adta. 

                                                      
40  Osvald: Az igaz hazafi, 21–22. (Kiemelés: H. H.) 

41  Kovács – Szűcs: Hogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát, 160. 

42  A „prenacionalizmus” fogalmának előnyben részesítésével arra törekszem, hogy a fogalomhaszná-
lat szintjén inkább csak az időbeliséget (a puszta „egymásutániság” tényét) hangsúlyozva a válasz-
tott kifejezéssel a nacionalizmus „korai” és „érett” formái közti kontinuitás túlságosan erőteljes és 
egyoldalú, az elsődleges kontextus dimenzióját figyelmen kívül hagyó implicit állítását lehetőség 
szerint elkerüljem. 
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The Stake of Language: Concepts and Modes of Political Discourse in 1790–92 

 

The study researches the discursive frameworks in which the conception of the 
Hungarian language as the sign of national community turning up at the end of the 
18th century. Analysing two texts from the early part of the 1790s it makes an effort 
to demonstrate how the novel conception of mother tongue – embedded in con-
cepts and political languages already well-known by the receptive side – could be 
represented. The exploration of acts of re-description aimed at the political lan-
guages constituting the constructed system of the self-image of the nobility, as well 
as the concepts of “nemzet” and “ország” can help us to understand the genesis of 
the magyar nation-building of the 19th century in such a way that at the same time 
the “non-national” conceptual-discursive substratum of further “national” forms 
also reveals itself. 
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VOLKSAUFKLÄRUNG ÉS POLITIKAI NYELVEK MAGYARORSZÁGON  
A 18–19. SZÁZAD FORDULÓJÁN 

 

 

Az utóbbi évtizedek nemzetközi szakirodalmában már-már közhelyszerűnek hatnak 
a felvilágosodás definíciójának nehézségeivel, jelenségének összetettségével kapcso-
latos megállapítások. A történettudomány mai álláspontjára vonatkozóan érdemes 
talán felidézni a kérdésnek több művet szentelő Dorinda Outram szavait, aki szerint 
lényegében úgy kell tekinteni a felvilágosodásra, „mint különböző viták sorára, me-
lyek az egyes nemzeti és kulturális kontextusokban szükségszerűen egymástól eltérő 
formákban és méretekben jelentkeztek”.1 A felvilágosodáshoz kapcsolódó, újabb 
megfontolások közé tartozik többek közt az európai felvilágosodás mint mozgalom 
egységességének, illetve töredezettségnek kérdése, a mozgalom idő és térbeli korlá-
tainak problémája, valamint a centrum–periféria viszony kérdése.2 A hagyományos 
narratíva a „vallástalanság” jelszava mellett talán az Ész használatának szerepét 
hangsúlyozta, az újabb kutatások ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy maga a 
fogalom sok esetben éppen a mértékletesség, bölcsesség, az átgondolt, nem radiká-
lis cselekvés szinonimájaként értelmezhető.3 John G. A. Pocock például a konzerva-
tív felvilágosodás politikai nyelvének létezését és jellegzetességeit mutatta ki az általa 
vizsgált anyagokon keresztül.4 A legújabb eszme- és társadalomtörténeti kutatások 
tehát nagyrészt a diverzitásra hívják fel a figyelmet. 

                                                      
1  Outram, Dorinda: The Enlightenment. Cambridge, 1995. 3. 

2  A felvilágosodás kutatásának új eredményeire vonatkozó szakirodalom felsorolása e keretek között 
lehetetlen. Átfogóan ezekhez lásd Butterwick, Richard – Davies, Simon – Espinosa, Gabriel 
Sanchez (eds.): Peripheries of the Enlightenment. Oxford, 2008.; Kontler László: Egy mértékadó periféria. 
Budapesti Könyvszemle, 9. évf. (1997) 2. sz. 138–147. A magyar kutatások reflexióival kapcsolato-
san lásd többek közt a Korunk 2009. októberi tematikus számát (és az ott hivatkozott munkákat) 
Új felvilágosodás címmel (2009. 10. szám); Lásd még Margócsy István: A felvilágosodás határai és határ-
talansága. Kételyek és tézisek az irodalomtörténet historiográfiáját illetően. Erdélyi Múzeum, 69. évf. (2007) 
3–4. sz. 4–12. 

3  Kontler László: The Conservative Enlightenment and the Eighteenth-Century Recovery of European Self-
Confidence. In: Andor, Eszter – Pető, Andrea – Tóth, István György (eds.) CEU History Depart-
ment Yearbook, 1997–1998. Budapest, 1999. 113–134. 

4  Ezekhez részletesen lásd Pocock, John G. A.: Clergy and Commerce: The Conservative Enlightenment in 
England. In: Ajello, Raffaele et al. (eds.): L’etá dei lumi: studi storici sul Settecento europeo in 
onore di Franco Venturi. Jovene, 1985. 523–562.; Pocock, John G. A.: Conservative Enlightenment 
and Democratic Revolutions: The American and French Cases in British Perspective. Government and Oppo-
sition, vol. 24. (1989) no. 1. 81–105. Magyarul In: Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): A koramodern 



KOVÁCS ÁKOS ANDRÁS 

176 

Nem csupán a mai historiográfiában képezi vita tárgyát az európai felvilágosodás 
definíciója, illetve összetettségének problémája, e kérdések jelentős vitákat váltottak 
ki már a kortárs gondolkodók között is. Elég egy pillantást vetnünk a jelen tanul-
mány szempontjából is fontos német kontextusra. Az itt született híres kanti definí-
ció egy meglehetősen tág diskurzus részét képezte, a „mi a felvilágosodás” kérdése 
pedig talán sehol nem hozott létre annyi válaszkísérletet, mint Németországban.5 A 
válaszok sajátos összetettségében alakult ki az ún. Volksaufklärung mozgalma, 
amelyhez a 18. század utolsó évtizedében, valamint a 19. század első éveiben olyan 
szövegek kapcsolódtak Németországban, valamint adaptációk és fordítások révén 
azon kívül, melyek segítségével több szempontból árnyalhatóak a felvilágosodáshoz, 
illetve a korszakban használt politikai beszédmódokhoz kapcsolódó ismeretek. 

A „népi felvilágosítás”6 lényegében nem más, mint egy olyan sajátos felvilágoso-
dás-program, melyhez hasonlót a hagyományosan a felvilágosodás „központjának” 
tekintett Franciaországban nem találunk.7 Olyan mozgalomról beszélhetünk, amely 
különböző műfajú munkák tömegén keresztül fordult már lényegében a 18. század 
közepétől kezdve a rendi státusszal nem rendelkező rétegek felé, elsősorban azok 
oktatását, valamint a felvilágosodás eredményeinek terjesztését tűzve ki célul. A 
mozgalom forráscsoportja magában foglal periodikákat (mezőgazdasági tárgyú fo-
lyóiratok és cikkek, a „néphez” – elsősorban a parasztsághoz – szóló sajtótermékek 
stb.) kalendáriumokat, értekezéseket, központilag terjesztett, oktató célzatú kiadvá-
nyokat, melyek konkrét mindennapi jelenségek, nagyon gyakran létfenntartási vál-
sághelyzetek (járványok, éhínség, természeti csapások) esetére próbálták a lakossá-
got különböző gyakorlati tanácsokkal ellátni.8 

A 18. században Magyarországon is sokféle gyakorlati szempontú írás keletke-
zett. A korszak egyik jellemző forrástípusa a kalendárium volt, mely rendszeresen 

                                                      
politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. John Dunn, John G. A. Pocock, Quentin Skinner és 
Richard Tuck tanulmányai. Pécs, 1997. 223–242. 

5  Schmidt, James (ed.): What is Enlightenment? Eighteenth-Century Answers and Twentieth-Century 
Questions. Berkeley, 1996. 

6  Itt érdemes megjegyeznem, hogy a Volksaufklärung kapcsán megtartottam az eredeti német elneve-
zést. Bár az utóbbi évek kutatásaiban megfigyelhető egy olyan tendencia is, amely germanizmuso-
kat alkalmaz a német felvilágosodás kutatásai során, olyan véleményeket is találunk, amelyek úgy 
érvelnek, hogy a német felvilágosodás szorosan integrálható a nyugat-európai léptékű mozgalom-
ba. Egyetértek ugyanakkor a szakirodalom azon véleményeivel, melyek szerint a Volksaufklärung 
esetében valóban egy sajátos, Németországra jellemző vonulattal állunk szemben, ami indokolttá 
teheti az eredeti terminus használatát más kontextusokra vonatkozóan is. 

7  Knudsen, Jonathan B.: On Enlightenment for the Common Man. In: What is Enlightenment?, 270–288. 

8  Márkus Rozália: A brémai „Deutsche Presseforschung” tevékenysége. Magyar Könyvszemle, 111. évf. 
(1995) 1. sz. 102–106.; Böning, Holger: Popularaufklärung – Volksaufklärung. In: Dülmen, Richard – 
Rausenbach, Sina (Hrsgg.): Macht des Wissens: Die Entstehung der modernen Wissensgesell-
schaft. Köln–Weimar–Wien, 2004. 563–583. 
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ilyen ismereteket közvetített a népnek.9 A század vége felé a magyar nyelvű folyó-
iratok megjelenésével e források megsokszorozódtak, a Debreczeni Attila által „fo-
lyóirat-boom”-nak nevezett időszakban a legtöbb kiadvány rendszeresen közölt 
hasonló tárgyú cikkeket a legkülönfélébb területeken. Az egyik ilyen folyóirat volt a 
Mindenes Gyűjtemény, de még a 19. század első felében is számtalan hasonló írást 
találunk a népi felvilágosításhoz kapcsolódóan többek közt a Tudományos Gyűjtemény 
hasábjain.10 A folyóiratokon kívül önálló nyomtatásban is rendszeresen jelentek meg 
munkák olykor egy-egy gazdasági tevékenységre, olykor pedig a paraszti élet min-
dennapjaira vonatkozó problémák kapcsán. 

Az irányzathoz köthető munkáknak van azonban egy másik, viszonylag könnyen 
körülhatárolható csoportja is. A fentebb említett, gyakorlati aspektusokra fókuszáló 
munkák mellett megjelentek a „köznép”-nek nevezett társadalmi rétegek oktatásá-
nak, illetve az új tudásformák terjesztésének szükségességéről és lehetőségeiről szó-
ló elméleti munkák és cikkek, amelyek egy olyan szövegcsoportot és diskurzustípust 
hoztak létre, melyek jelentős hatással voltak az oly összetett felvilágosodás-fogalom, 
valamint a politikai közösség fogalmának átalakulására is. 

Az elméleti munkák – részben fordítások útján – megjelentek a magyar közeg-
ben is, egy sajátos beszédmódot kialakítva. E beszédmód jórészt a Volksaufklärung 
mozgalmához köthető, és különleges fogalomhasználattal bír, ami egy eddig vi-
szonylag kevéssé kutatott jelenség, s a már említett konzervatív felvilágosodás fogalmi 
körébe sorolható. 

A konzervatív felvilágosodásról már a hazai kutatás is komoly eredményekkel 
rendelkezik. Bőséges szakirodalma van a francia felvilágosodás magyarországi poli-
tikai gondolkodásra és „reformeszmékre” gyakorolt hatásának,11 s újabban a felvilá-
gosodásra adott katolikus válaszokat is kutatják. Már az 1770-es évektől élénk reak-
ciókat tapasztalhatunk, különösen az olyan egyháziaknál, mint Csapodi Lajos, a 
nagyszombati egyetem teológia tanára, maga Batthyány József hercegprímás, vagy a 
jezsuita oktatók (például Molnár János).12 A felvilágosodás elleni polémia az 1790-es 
éveket követően sem hagyott alább, főleg nem a II. József halála után kialakult for-

                                                      
9  A korszak kalendáriumaihoz lásd Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. Budapest, 

1989.; uő.: A kalendárium szerepe az új értékek bevezetésében a magyar parasztság körében. In: Hoppál Mi-
hály – Szecskő Tamás (szerk.): Értékek és változások. Budapest, 1987. 159–168.; Dukkon Ágnes: 
Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben. Budapest, 2003.; Nagy Sándor: Régi magyar kalendá-
riumok. Székesfehérvár, 1995. 

10  Debreczeni Attila: Tudományok, literatúra, nemzeti karakter. Magyar Könyvszemle, 125. évf. (2009) 3. 
sz. 323–343. 

11  Lásd többek közt az erre vonatkozó klasszikus munkákat: Concha Győző: A kilenczvenes évek 
reformeszméi és előzményeik. Máriabesnyő–Gödöllő, 2005. [1885]; Eckhardt Sándor: A francia forrada-
lom eszméi Magyarországon. Budapest, 2001. [1924]; Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 
1825-ig. Budapest, 1888. 

12  Eckhardt: A francia forradalom eszméi, 163–175. 
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rongó politikai helyzetben. Átfogó, latin és magyar nyelvű szintetikus munkákban,13 
hosszabb és rövidebb röpiratokban,14 önálló könyvekben,15 fordításokban16 folyta-
tódott az új filozófiával kapcsolatos, cáfoló és elutasító diskurzus. Ugyanakkor a 
korabeli egyházi és világi értelmiség felvilágosodáshoz való viszonya esetenként 
jóval összetettebb volt a katolikus reakció és a felvilágosodás racionalitással kapcso-
latos szélsőségeit hirdető irányzat alkotta két végpontjánál. 

A felvilágosodáshoz való összetett viszony a korszak több szövegcsoportjában is 
észlelhető, ezek közé tartoznak például a prédikációk és halotti beszédek. Az ismert 
egyházi és világi személyek temetésein (valószínűleg) elmondott beszédek írásban 
fennmaradt változatai ugyanis sokat elárulnak a felvilágosodáshoz való viszonyuk-
ról.17 E beszédek sokszor legalább annyira explicit állásfoglalást fogalmaznak meg a 
felvilágosodással (és a francia forradalommal) szemben, mint a korabeli röpiratok és 
közkézen forgó politikai munkák; ugyanakkor a társadalmi nyilvánosságban a röpi-
ratoktól eltérő szerepet töltenek be.18 A prédikátorok nagy része határozottan eluta-
sítja a mozgalmat, annak hit- és egyházellenes tanításait, liberális erkölcsiségét. Ami 
viszont ennek ellenére megfigyelhető a prédikációkban, az nem más, mint hogy a felvi-
lágosodás eszmerendszerének terjedése mégis egyfajta „kényszerpályára” állítja a 
prédikátorok gondolkodását és módszereit.19 Lukácsi Zoltán részletesebben vizsgál-
ta Apor József prédikációin keresztül ezt a jelenséget. Apor beszédei ugyanis jól 
illusztrálják azt a paradigmaváltást, amely a 18. század végén a (katolikus) prédiká-
cióirodalomban végbement. A felvilágosodás eszmerendszerével párhuzamosan 

                                                      
13  Zsivics, Matthias: De dogmatis orthodoxae religionis. [s. l.], [1803] 

14  Eckhardt: A francia forradalom eszméi, 163–168. 

15  Lásd például Döme Károly: Világ nagyjai! Veszedelem! [h. n.], 1792. 

16  Lásd például Háló Kovács József: A vallás, vagy az ifjabb Racinnek a vallásról irott munkája. Melyet 
magyarul szabadabb versekbe foglalván kiadott. Komárom, 1798.; Szentgyörgyi Gellért: Józan elmélkedés a 
religióról. Pest, 1795. 

17  A számtalan beszéd közül például Csáthi Dániel: Az Halálnak minden Emberekkel egy-aránt való köz-
vóltáról. Buda, 1758.; Szalay György: Drágalátos halála […] Buda, 1762. 

18  A 18. századi halotti beszédek elemzéséhez rendkívül tanulságosak László Zsófia tanulmányai: 
László Zsófia: Daniel Polixéna és lányai. Nőnevelés, női műveltség a halotti beszédek tükrében. In: Steinert 
Ágota (szerk.): Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja al-
kalmából. [h. n.], 2005. 23–31.; V. László Zsófia: Daniel Polixéna, a „Magyar Minerva”. Egy 18. száza-
di nemesasszony élete és példája a halotti beszédek tükrében. Sic Itur ad Astra, 19. évf. (2008) 58. sz. 149–
176.; Kecskeméti Gábor: A halotti beszéd mint történeti forrás. In: uő.: Prédikáció, retorika, irodalom-
történet. A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században. Budapest, 1998. 227–234. 

19  Részletesebben lásd Lukácsi Zoltán: Egy ismeretlen Apor. Apor József (1759–1813) prédikációi. Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 109. évf. (2005) 4–6. sz. 494–503. A kérdéshez lásd még uő.: Sombori 
József egyházi beszédei, avagy a katolikus prédikáció útkeresése a felvilágosodás korában. Egyháztörténeti 
Szemle, 9. évf. (2008) 1. sz. 3–24. 
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tehát – ahogy erre több tanulmány rámutat – megjelenik a katolikus felvilágosodás 
is, Magyarországon főleg Antonio Muratori hatására.20 

Azt, hogy a korszak kanonikus gondolkodóitól sem állt feltétlenül távol a felvilá-
gosodás mértékletesség jegyében történő definíciója és megítélése, arra remek példa 
lehet Kazinczy Ferenc néhány sora, melyet az Orpheus hasábjain vetett papírra 1790-
ben: „Nékem eggyik tárgyam a’ JÓZAN GONDOLKODÁS lesz – okaim vannak 
azt Világosodásnak, Aufklaerungnak, Eclaircissementnak nem nevezni; mert ezt 
némellyek az Indifferentismussal, Irre[li]gióval ’s az úgy nevezett Naturalismussal 
vagy Deismussal tserélik-fel átaljában; ’s sikóltnak, mint a’ Helvetius baglya, ha setét 
barlangjokba a’ Nap melegítő sugára bé-hat.”21 Kazinczy szavai egyben kifejezik a 
felvilágosodás és vallás viszonyát (újra)értékelő gondolkodók véleményét is. Írása 
folytatásában a felvilágosodás megismertetését, és annak babonáktól és rajongó 
vallásosságtól való megtisztításának szükségességét javasolja. Hasonlóak ezekhez 
Kováts Ferenc cikkei a Mindenes Gyűjtemény hasábjain, melyek egyszerre szólnak a 
köznép felvilágosításának elméleti és gyakorlati aspektusairól.22 Ezekkel párhuzamo-
san a felvilágosodás szerepére és hasznára vonatkozó cikkek programszerűen jelen-
nek meg a korabeli folyóiratokban, amelyeket fontos szempontokkal egészítenek ki 
az önállóan megjelenő munkák. 

Az alábbiakban arra teszek röviden kísérletet, hogy az említett önálló művek kö-
réből néhány munkával kiegészítsem a felvilágosodáshoz való viszonyulások kon-
textusát. Ezek között szerepel fordítás23 és magyar nyelven íródott munka is, így 
talán még jobban láthatóak majd e szövegtípusok jellegzetességei. A gyakorlati taná-
csokkal szolgáló népi felvilágosító munkákat közelebbről nem vizsgálom,24 fontos 
ugyanakkor leszögezni, hogy – a látszattal ellentétben – e szövegek esetében sem 
teljesen apolitikus jellegű munkákról van szó, az alább bemutatott érvelés fő elemei 
ezekben a munkákban is kirajzolódnak. Elég, ha itt az egyik legjellemzőbb példát, 
Rudolf Zacharias Becker művének fordítását idézzük fel Kömlei Jánostól.25 Az első 
két példa a német felvilágosodás és Volksaufklärung hatását közvetlenül illusztrálja. 
Olyan munkákról van szó az 1790-es évek első feléből, amelyek egykorú német 
szövegek fordításai, és amelyek a korszak politikai irodalmában egyedülálló módon, 
átfogóan jelenítik meg a népi felvilágosodás elemeit és toposzait. 

                                                      
20  Lukácsi: Egy ismeretlen Apor, 494–503. 

21  Kazinczy Ferenc Orpheusának szavait idézi a sajtó alá rendező, Debreczeni Attila: Első folyóirataink: 
Orpheus. Debrecen, 2001. 371. 

22  [Kováts Ferenc]: A’ Köz-népnek tévelygéseiről. Mindenes Gyűjtemény, 1789. I. negyed, VII. levél, 
106–108. 

23  A fordítás sokrétű problémáját itt nem érintjük, ennek elméleti megfontolásaihoz lásd például 
Kontler László: Fordítás és összehasonlítás a kora újkori eszmetörténetben. Helikon. Irodalomtudományi 
Szemle, 55. évf. (2009) 1–2. sz. 142–182. (Lásd még Kontler László írását jelen kötetben. A Szerk.) 

24  Ezt többen megtették már, lásd például Fehér Katalin, Debreczeni Attila és mások munkáit. 

25  Kömlei János: Szükségben segítő könyv. Pest, 1790. 
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Első vizsgált szövegünk a német protestáns Johann Ludwig Ewald művének fordí-
tása a sokáig Széchényi Ferenc titkáraként tevékenykedő Debreczeni Bárány Péter 
(1763–1829) tollából.26 Az 1791-es Bárány-fordítás témája a felvilágosodás definíci-
ója, valamint a hazai viszonyok javítása, amely a felvilágosodás kritikáját egészen 
különleges perspektívába helyezi. Nem másról, mint az úgynevezett (és immár a 
társadalom szerves részeként felfogott) köznép neveléséről van szó, pontosabban a 
felvilágosodás hazai megismertetésének lehetőségeiről és szükségességének mérté-
kéről.27 Mindez eddig nem sokban különbözik a felvilágosodás apologetikus érvelé-
sétől, a közösség és evilági élet folyamatos jobbításának a záloga egy olyan felvilágo-
sodás, amely az ember ítélőképességét segíti, lényegében a kanti értelmezéshez ha-
sonlóan. Az említett megismerés összekapcsolódik a társadalom jobbításával,28 he-
lyesnek tartott működésével. A munka tulajdonképpen azon érvek számbavételéről 
szól, melyek szerint a felvilágosodás eredményei mindenki számára származás és 
társadalmi helyzetre való tekintet nélkül hozzáférhetők kell, hogy legyenek, aminek 
ugyanakkor vannak bizonyos megkötései.29 A fő kérdés, hogy a fennálló társadalmi 
és politikai rend szempontjából hasznos-e a megvilágosodás minden eredményét 
oktatás útján az úgynevezett köznép kezébe adni?30 Az emberi intellektus és megis-
merő képesség ugyan teljes mértékben fejlődőképes, a fejlődést azonban felülírják 
bizonyos gyakorlati (társadalmi) igények, a felvilágosodás eredményeinek sokrétű, 
kiterjedt, illetve túlzott mértékű ismerete nem lehetetlen, ellenben nem is indokolt. 
E megismerés akadálya ebben a felfogásban tehát nem az ember eredendő tökélet-
lensége (mint ahogyan azt egyébiránt a korabeli angol „konzervativizmus” számos 
értelemben hangoztatja31), hanem a korlátozott társadalmi igények, és az ilyen kiter-
jedt tudás negatív társadalmi hozadékai. Egyedül ezek fényében kell az adott közös-
ségnek, pontosabban magának az elöljárónak eldöntenie, hogy pontosan hol is hú-
zódjanak a megismerésnek, illetve megismertetésnek a határai. Hiszen a „köz-
haszon” szempontjából a felvilágosodás túlzott terjesztése ártalmas is lehet, mivel 
összetett, filozófiai jellegű tudásra nincs szüksége a társadalom valamennyi tagjának, 
a köznép számára mindez egyszerűen veszedelmes és káros lenne.32 

                                                      
26  Ewald, Johann Ludwig: A’ köznép’ megvilágosodásáról, ennek határairól és hasznairól. Bécs, 1791. 

27  Ewald: A’ köznép’ megvilágosodásáról, 4. 

28  „Az igaz meg-világosodás azon törekedik, hogy az emberböl jobb ember vállyon, ’s azt, a’ mit 
tennie kell, meg-fontolva,’s leg-jobb móddal vigye-véghez; hogy mind azt megtanúlya, a’ mit néki, 
mint embernek, mint jobbágynak, házi- és mezei-gazdának, mester-embernek, ’s kereskedönek 
tudni kell: ’s mind ezeket hellyesen tudja; és hogy ösztöne légyen arról-is tovább gondolkodni, a’ 
mint foglaltosságiban szüksége vagyon.” Uo., 35. 

29  Uo., 14–15. 

30  Uo., 18. 

31  Ehhez lásd például Quinton, Anthony: A tökéletlenség politikája. Pécs, 1995. 

32  Ewald: A’ köznép’ megvilágosodásáról, 26. 
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Ewald szerint a felvilágosodás ráadásul önmagában képtelen az ember természetét 
megváltoztatni. A politikai rendszer szempontjából ugyanis az emberi természet 
legkellemetlenebb tulajdonsága az, hogy szinte mindig a vezetésre, felsőbbségre 
törekszik, egyéni szempontjait szinte kivétel nélkül mindig a „Társaság”, vagyis a 
társadalom egészének érdekei elé helyezi: nem szívesen fizet adót, inkább paran-
csolni szeretne, mint engedelmeskedni, valamint nem szereti személyes szabadságá-
nak korlátozását sem, és az összes élőlény közül a legnehezebben fogadja el a világ-
ban kijelölt helyét.33 Ugyanakkor az ember minél műveletlenebb, „annál inkább 
vágyódik a’ felsőségre”.34 A helyes és eredményes kormányzásnak mindezzel dacol-
va kell saját stratégiáit kialakítania. Ebben segíthet a felvilágosodás egyik, tisztán 
politikai funkciója. Arra ugyanis képes lehet, hogy a racionális engedelmesség politi-
kai és társadalmi hasznára irányítsa a politikai közösség figyelmét. A kereszténység 
és vallás ebből a szempontból is hasznos az elöljáró számára, mert azt hangoztatja, 
hogy a hatalomnak engedelmeskedni kell, hiszen minden hatalom – beleértve az 
igazságtalan hatalmat is – Istentől való.35 Az érvelés itt érkezik el a felvilágosodás és 
a politikai stabilizáció összekapcsolásához, ellentétben a korra jellemző vélemény-
nyel, mely inkább a destabilizációt, a forradalmakat eredeztette a felvilágosodás 
terjedéséből. 

A felvilágosodás Ewald szerint nem csupán bizonyos egyénekre kell, hogy korlá-
tozódjon, hiszen az óhajtott politikai cél, a közjó csak így érhető el. Ez a felismerés 
az értelmiségi elit ugyanolyan közösségteremtő tevékenységét jelenti, mint például a 
nyelvi, kulturális vagy etnikai alapon elgondolt nemzetfogalmak megalkotása. Az 
érvelés egyik legjellemzőbb eleme ugyanakkor az, hogy a szélsőséges társadalom-
átalakítási elképzelések elutasítása megfér azzal a gondolattal, hogy a politikai kö-
zösség a törvények biztosította jogok és szabadság által képes leghasznosabban 
működni. Méghozzá úgy, hogy ebben központi szerep jut a vallásosságnak, valamint 
a valláson alapuló intézményeknek, erkölcsöknek, és azok felvilágosult védelmének.36 

Ezután a „meg-világosodás” fogalma inkább az ismeretterjesztés és oktatás szi-
nonimájává válik a szövegben. A forradalom kapcsán még a szó intellektuális moz-
galmat jelölő jelentése volt a jellemző, innentől azonban az oktatás jelentés veszi át 
ennek a helyét. A tudás terjesztése a köznép körében nem feltétlenül a politikai rend 
destabilizálódásával jár együtt, amint azt a társadalom alsóbb rétegeinek oktatását 
elutasítók hangoztatták a korszakban. A „meg-világosodott” paraszt ugyan továbbra 

                                                      
33  Ez a gyakran felbukkanó gondolat sokban köthető „a lét nagy láncolatának” érdekes eszmetörté-

neti problémájához. Lásd Lovejoy klasszikus munkáját: Lovejoy, Arthur O.: The Great Chain of Be-
ing: A Study of the History of an Idea. New Brunswick (NJ), 2009. [első kiadás: Harvard University 
Press, 1936.] 

34  Ewald: A’ köznép’ megvilágosodásáról, 139. 

35  Uo., 138. 

36  Uo., 22. Lásd még Szűcs Zoltán Gábor: Magyar protokonzervatívok. Kommentár, 4. évf. (2009) 4. sz. 
17–31. 
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sem hagyja majd szabadságát korlátozni, és továbbra sem fizet szívesen adót, sőt 
nem is szívesen engedelmeskedik mindenben az uralkodónak, hiszen emberi termé-
szetét megváltoztatni ilyen szempontból nem lehet. A felvilágosodás helyes terjesz-
tésének azonban maga az ország és a birodalom látja hasznát,37 mely a felvilágosí-
tott társadalmi csoportoktól is nagyobb bevételre, haszonra számíthat. Hiszen az 
említett tudás nem csupán gyakorlati és gazdasági, hanem politikai és társadalmi is. 
E tudás különösen nagy hangsúlyt fektet az egyes ember társadalmi és politikai hie-
rarchiában elfoglalt helyére, illetve e helyzet megváltoztatásának korlátozott lehető-
ségeire. 

Mindezekre, valamint a felvilágosodás és forradalom ok-okozati szétválasztására 
rímel egy másik írás, az Sz. P. S. monogramú szerző által német nyelvből fordított 
munka érvelése is, mely szintén önálló kötetként látott napvilágot.38 A mű célja 
elsősorban a „köznép” megismertetése a nagy vihart kavaró francia forradalom 
(„zenebonás támadás”) természetével.39 A szöveg érezhetően két kulcsfogalom, a 
szabadság és egyenlőség kérdései köré építi mondanivalóját. A „Mi a’ szabadság”, 
illetve a szabadság(ok) korlátaira vonatkozó kérdések kapcsán a röpirat kétféle foga-
lom bemutatására koncentrál, az egyik a korlátlan „gyermeki-szabadság”, a másik 
pedig a káros, a „természet ellen való” egyenlőség fogalma. Ezek kapcsán készíti elő 
a szerző a maga egyenlőségfogalmát, kezdve a természet eredendő sokféleségével, 
amely ugyanazon természettörvényekből fakad.40 A természetben való egyenlőtlen-
ségekhez hasonlóan az emberek között egyenlőtlen a tehetség és tudás megoszlása, 
noha az emberi intellektus egyértelműen fejlődőképes.41 Az egyenlőség fogalmát, 
Ewald szövegéhez hasonlóan, az egymástól eltérő tudástípusokból kiindulva magya-
rázza. Az egyenlőség nem egyformaság, és a társadalom tagjainak nem is kell uni-
formnak lenniük. Az emberek különbözőségén az emberi akarat és tervezés sem 
változtathat következmények nélkül, még ha ezt a francia nemzetgyűlés meg is kísé-
relte, természetesen sikertelenül („Ekkor osztán neki rohantak a’ Polgárok és Pa-
rasztok, és egyenlőkké tették magokat.”42). Saját egyenlőségfogalmában sokkal in-
kább az egyes emberek társadalomban betöltött szerepének kérdése kap helyet, 
párhuzamosan azzal a mendelsohni gondolattal, mely a „státusnak” megfelelő felvi-

                                                      
37  Ewald: A’ köznép’ megvilágosodásáról, 147. 

38  Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak, vagy Zenebonás támadásnak okai röviden előadva. [h. n.], 1795. 7. 
Szűcs Zoltán Gábor a fordítót Szathmári Paksi Simonnal azonosítja: Szűcs: Magyar 
protokonzervatívok, 20. 

39  Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak, 5. 

40  Uo., 23. 

41  „Vagyon ugyan az Emberek között Egyenlőség, de ez vigasztalással tellyes, bóldogitó Egyenlőség 
[…] Minden ember fel-ékesíttetett halhatatlan Lélekkel, az Értelemnek és Akaratnak tehetségeivel; 
minden embernek vagyon ereje és alkalmatos vólta, hogy ezen tehetségeket, életének minden lépé-
seivel, jobban jobban meg-nemesitse.” Uo., 28. 

42  Uo., 25. 
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lágosodást tartja a társadalom számára üdvözítőnek.43 Ebből az is következik, hogy 
ezen akaratnak és tehetségnek megfelelően, megérdemelten boldoguljon a közösség 
tagjaként, melynek alapjait, mint már láttuk, az igazságos törvények biztosítják. A 
„zabolátlan szabadság” azonban nem képes ezeket a törvényeket biztosítani és mű-
ködtetni.44 Itt már előbukkan a szabadságfogalom és a szabadságértelmezések egy-
mástól eltérő interpretációinak problémája. A különböző politikai beszédmódok 
egymástól sokszor eltérő szabadságfogalmakkal operálnak (elég, ha felidézzük az 
„arany szabadság” és a liberális szabadság fogalmainak oly sokszor tárgyalt ellenté-
tét), de látszik, hogy a korabeli szabadságfogalmaknak létezett egy sajátos változata. 
Ez magában foglalja a közösség tagjai számára biztosított intézményes garanciákat, 
csakúgy, mint a társadalmi érvényesülés és magánboldogság zálogait. E konzervatív 
felvilágosodáshoz kötődő szövegek kapcsán is látszik, hogy létezett egyfajta „kö-
zépút” az 1790-es évek radikálisnak mondható ellenzékisége, és a rendi „arany sza-
badság” visszaállításának irányzata között, ami a politikai közösség fogalmát is az 
előzőektől eltérően értelmezte. A szöveg, szintén Ewaldhoz hasonlóan, úgy fóku-
szál a helyes kormányzás és politikai berendezkedés, a közösség és az elöljáró kö-
zötti viszony problémáira, hogy elutasítja a radikális politikai és társadalmi változá-
sokat, de szem előtt tartja és elfogadja a felvilágosodás egyes társadalmi elképzelése-
it, méghozzá úgy, hogy közben fontos szerepet szán a vallás kérdésének is. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy mindkét munka esetében rendkívül tanulságos 
lenne az eredeti német és a magyar szövegek által használt fogalmak összevetése, 
amire itt nincs lehetőségünk. Annyi talán megállapítható, hogy a korábbi korszakok 
fordításai és a 18. század végén született fordítások közötti egyik különbség abban 
rejlik, hogy a kettő közt eltelt viszonylag hosszú időszaknak és a nyelvújítási elkép-
zelések relatív sikerének következtében a szövegek „fordíthatósága” a 18. század 
végén talán már nem okozott akkora problémát, mint a korábbi időszakokban. 
Nem mondhatjuk ugyan el, hogy a korszakban a magyar nyelv rendelkezésére állt 
minden politikai és „társadalomelméleti” megnyilatkozáshoz szükséges fogalom, 
ezen időszak pontosan egy ilyen „szótár” megszületésének időszaka, melynek során 
egy modern politikai szókincs létrehozására irányuló kollektív és többirányú erőfe-
szítésnek vagyunk tanúi, ennek pedig szerves részét képezik a különböző fordítások is.45 

                                                      
43  Uo., 27. 

44  Uo., 31. 

45  A fordítási gyakorlat és fordítói pontosság mind a kortárs diskurzusok, mind pedig a későbbi 
kutatások egyik érdekes témája a 17–18. századra vonatkozóan. A fentebb elmondottaknak megfe-
lelően látszik, hogy a szöveghű fordítások nem feltétlenül voltak jellemzők a korai időszakra. Az 
ezzel kapcsolatos korabeli viták egy példájához lásd Burján Monika: „Ez a’ nyugtalan törekedés, dolgo-
zásomat minél hasonlóbbá tenni az eredethez ...”: Kazinczy Ferenc nézetei a fordításról. Irodalomtörténeti 
Közlemények, 107. évf. (2003) 1. sz. 43–74.; Bartók István: „Szükséges azért a jó fordítás, és hasz-
nos…”. Vázlat az 1630–1700 közötti magyarországi fordításirodalom kritikatörténetéhez. Irodalomtörténeti 
Közlemények, 97. évf. (1993) 4. sz. 451–469.; Vincze Hanna Orsolya: A kora újkori magyar fordítások 
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E fordítások esetében nem lehet figyelmen kívül hagyni a tulajdonképpeni „meg-
szólalók” személyét sem, ők tekinthetők ugyanis talán a valódi aktoroknak ezekben 
az esetekben, akkor is, ha fordításokról van szó. A fenti szövegek kapcsán pedig az 
olyan személyeknek van szerepük, mint például Széchényi Ferenc, akinek munkái-
ban olyan, a konzervatív felvilágosodás és Volksaufklärung érvelésmódjából ismerős 
gondolatok figyelhetők még meg, mint a vallástalan felvilágosodás hamis felvilágo-
sodásnak való minősítése, a valláson és törvényeken nyugvó szabadság biztosítása, a 
felvilágosult társadalom radikális átalakításának lehetőségével szembeni fenntartá-
sok, a társadalmi csoportokhoz igazított speciális tudásformák terjesztése, vagy 
éppen a felvilágosult nevelés szükségének hangoztatása.46 Minden okunk megvan 
azt feltételezni, hogy Széchényi jól ismerte korának németországi diskurzusait, a 
népi felvilágosítás elméleti kérdéseiről írt munkákat, s ugyanilyen fontosnak tartotta 
ezzel összefüggésben az erről, valamint a mérsékelt felvilágosodásról, a „felvilágo-
sodás határairól” szóló írások magyarországi megismertetését. Ha mindez így van, 
az Ewald-munka születése mögött legalább annyira ott kell sejtenünk Széchényi 
Ferencet, az ő közreműködését, megbízását és támogatását, mint maga a fordító, 
Bárány Péter titkár személyét és munkáját.47 Az Sz. P. S. által szintén németből 
fordított szöveg mögött pedig Szemere Albert alakja bír ehhez hasonló jelentőség-
gel.48 

A népi felvilágosítás kérdéseit önálló kötetekben nem csupán fordítások útján 
terjesztették a korabeli gondolkodók. A Volksaufklärung érvelésrendszerét a konzer-
vatív felvilágosult érveléssel vegyítő beszédmód egyik legjellemzőbb magyar nyelvű 
példája a századfordulót követő években látott napvilágot, méghozzá egy tudo-
mányszervezési, művelődési, politikai tevékenységeiről is híres szerző tollából. A 
nemesi származású Cserey Farkas (1773–1842) a királyi kormányzótanácsnak aján-
lott, 1806-ban megjelent munkájában szinte hiánytalanul jelenik meg a Volksaufklä-
rung-irodalomból ismerős valamennyi toposz. Cserey munkája azért is érdekes, mert 
nem fordításról van szó, hanem egy olyan szintetizáló jellegű könyvről, amely egy-
szerre próbálja meg nyíltan magáévá tenni és értékelni a Volksaufklärung legfonto-
sabb elemeit.49 A munka érvrendszerének struktúrája, politikai mondanivalója, 

                                                      
tétje. Korall, 7. évf. (2006) 23. sz. 116–132. A korabeli reflexiók közül lásd például Batsányi írását a 
Magyar Museum lapjain: A’ Fordíttásról. Magyar Museum, 1788–89. I. negyed, 6–8. 

46  Széchényi Ferenc tervezete az országos bizottságok működéséhez, 1791. A tervezet három nyelven készült 
példányát is őrzi a családi hagyaték MOL-ban található anyaga. Lásd MOL P 621. 164. cs. A szö-
veget közli még Bártfai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi-család története. 3. köt. 1913. 
584–597. 

47  A könyvtár 1799-es könyvtári katalógusa tartalmazza Ewald munkáját, s annak fordítójaként 
Bárány Pétert, Széchényi titkárát jelöli meg. Catalogus Bibliothecae Hungaricae Francisci com. Széchényi. 
Sopron, 1799. 335. 

48  Szűcs Zoltán Gábor: „Mintha gyöngy szemeket viselnék lábaimon”. Politikai eszmetörténet és életrajzírás 
kapcsolatai a Szemere-ügy kapcsán. Korall, 12. évf. (2011) 44. sz. 30–53. 

49  Cserey Farkas: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés. Pest, 1806. 
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valamint az általa használt felvilágosult-konzervatív beszédmód a felvilágosodás 
apológiájától indulva jut el a társadalom és a fennálló politikai rend védelmezésének 
elvéig. Csereynél újra találkozunk a már említett válaszkísérlettel: a tökéletesedésnek 
a felvilágosodás terjesztése a legfontosabb záloga, melynek segítségével az ember 
természettől kapott, fejlődésre képes tehetsége és intellektusa az élet folyamatos 
jobbításának nélkülözhetetlen biztosítéka. Ezt követi az egyik legelterjedtebb Volks-
aufklärung-elem, a valódi és hamis felvilágosodás szembeállítása, annak hangsúlyozá-
sa, hogy a hamis felvilágosodás csak árthat a politikai közösség számára. A köznép 
boldogulásának a valódi felvilágosodás, a szuverén által helyesen irányított állam és 
törvénykezés a legfontosabb záloga, a felvilágosult abszolutizmus politikájának 
apológiája pedig itt is az evilági viszonyok modern tudásforma szerinti, folyamatos 
jobbításának gondolatával egészül ki, mely folyamat egyedüli biztosítéka az elöljáró 
helyes politikája, és a törvények által garantált szabadság. 

Ezek után jelenik meg a szövegben a Volksaufklärung érvelésére oly jellemző di-
lemma, a felvilágosodás korlátainak kérdése a társadalom megfelelő működésének 
szempontjából. A kérdésfeltevés lényegében megegyezik a népi felvilágosítás funk-
cióit tárgyaló munkák által megfogalmazott problémával: „Hogy [a köznép] a’ Meg-
világosodással igen könnyen viszsza élhet, tehát nem jó nékie?”50 Az igaz felvilágo-
sodás ismérve a helyes pallérozottság mellett a mindennapi életben megnyilvánuló böl-
csesség, mértékletesség. Ez a mértékletesség pedig, és mondanivalónk egészét te-
kintve ez fontos igazán, a fennálló társadalmi és politikai rend elfogadásának, a rég-
től létező viszonyok további fenntartásának igényével (is) párosul. 

Ezen a ponton érdemes egy rövid kitérőt tennünk, hiszen sok szempontból 
különleges, és a korszak egyéb politikai nyelveivel összehasonlítva sok érdekessé-
get rejtenek magukban az eddig röviden áttekintett munkák csinosodás, illetve 
csiszoltság (Ewald szövegében Verfeinerung) fogalmai is. A „csiszoltság” és „mo-
dor” helyes használatához kapcsolódó beszédmódok a skót és angol politikai 
diskurzusok egyes érvelései által váltak ismertté a korszakban, a kérdés tárgyalása 
(főként az említett két kontextusban) pedig igencsak gazdag irodalmat hozott létre 
az utóbbi évtizedekben. A csiszolt, udvarias társalgásnak és érintkezésnek kieme l-
kedő fontosságot tulajdonító gondolkodók szerint a politikai közösség iránti elkö-
telezettség és odaadás nem csupán a republikanizmus nyelvéből ismerős módo-
kon gyakorolható, hanem az emberek közötti helyes társas érintkezés által, ennek 
értelmében pedig a műveltség közvetlen társadalmi (noha nem feltétlenül közvet-
len politikai) haszonnal is együtt jár. A 18. század második felében a skót és angol 
gondolkodók szerint az udvariasság és csiszoltság, mint egyfajta közéleti kulturális 
habitus, vagy éppen a polgári részvétel egyik változata, melynek segítségével a 
polgár egyfajta kulturális viselkedésmóddal egészíthette ki, illetve válthatta fel a 
republikánus értelemben aktív közéleti-politikai, illetve hivatali szereplést, és egy-

                                                      
50  Uo., 20. 



KOVÁCS ÁKOS ANDRÁS 

186 

szersmind ettől is várták az olyan, elsősorban politikai erények fejlődését, mint a 
mérséklet, tolerancia, kritika és önkritika.51 

David Hume ismert érvelésének két központi feltétele szerint a kifinomult, csi-
szolt életmódot folytató társadalmak a legboldogabbak, hiszen minél magasabb 
szintre jut egy társadalomban a csiszoltság és a művészetek szeretete, az ember azzal 
arányosan válik társas lénnyé, ami egyenesen az állam közügyeinek előmozdítója. 
Másrészt viszont a luxus igenis ártalmas lehet a társadalomra, ha elveszíti ártatlansá-
gát, illetve mértéktelenné válik.52 Ez a csiszoltsággal és luxussal kapcsolatos kettős-
ség meglehetősen elterjedtté vált a korszak politikai gondolkodásában, és részben 
német közvetítéssel Magyarországra is eljutott. A korabeli politikai gondolkodásá-
nak fontos szegmense volt ez, amit gyakran „társiatlan társiasság”-nak is neveztek. 
Ennek a 18. században is voltak Magyarországon védelmezői, leggyakrabban Orczy 
Lőrincet szokta említeni a szakirodalom, mint a „luxus magyar apologétáját”.53 

A magyar kontextusra vonatkozóan a 18. századi, identitáshoz kapcsolódó poli-
tikai nyelvek egyikeként azonosította Takáts József azt a diskurzust, amelynek köz-
ponti fogalma az egyének és ezzel szoros összefüggésben a nemzet csinosodása, 
finomodása, pallérozódása is.54 A csinosodást ugyanakkor kétféleképpen értelmez-
ték a korszakban. Egyrészt lehetett egy vonzó állapot leírása, de ezzel ellentétben 
egy a hanyatlást megjelenítő, bukáshoz vezető út leírása is. Magyarországon a csino-
sodás beszédmódjának előbbi, pozitív szerepe szorosan összekapcsolódott a magyar 
nyelv ügyével. 

A fentebb bemutatott munkákban a csinosodás a magyar kontextushoz viszo-
nyítva (amennyiben ezt a kontextust „A nemzet csinosodása” érvelése alapján hatá-
rozzuk meg) a már említett negatív értelemben jelenik meg. A bemutatott fordítá-
sok szerzői egyértelműen a „hamis meg-világosodás” szférájába száműzik azt, ami-
nek az ő értelmezésükben bomlasztó és erkölcsromboló hatása van a közösségre. A 
haladáselvűséggel szemben itt erőteljes kritikával találkozunk, a romlott társadalom 
és közösség elemeinek leírásával. Mindez annak a hangsúlyozása, hogy a csinosodás, 

                                                      
51  Hont, István: The Language of Sociability and Commerce: Samuel Pufendorf and the Theoretical Foundations of 

the ‘Four-Stages Theory’. In: Pagden, Anthony (ed.): The Languages of Political Theory in Early-
Modern Europe. Cambridge, 1987. 253–276.; Kontler László: Az állam rejtelmei. Brit konzervativiz-
mus és a politika kora újkori nyelvei. Budapest, 1997. 190. 

52  Hume, David: A művészetekben való kifinomultságról. In: David Hume összes esszéi. 2. köt. Sajtó alá 
rendezte: Kontler László. Budapest, 1994. 29–41. 

53  Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, 1998. 69–73. Orczy Lőrinc munkái-
hoz lásd még Horváth János: Orczy Lőrinc. In: Szauder József – Tarnai Andor (szerk.): Irodalom és 
felvilágosodás. Budapest, 1974. 647–714. 

54  Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet. Budapest, 2007. 19. Lásd még Debreczeni Attila: 
Nemzet és identitás a 18. század második felében. Irodalomtörténeti Közlemények, 105. évf. (2001) 5–6. 
sz. 513–552. A csinosodásra vonatkozó valamennyi munkát nem sorolhatjuk itt fel, az egyik legu-
tóbbi munka erre vonatkozóan: Bodrogi Ferenc Máté: Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önrepre-
zentáció diszkurzív háttere. Budapest, 2012. (Lásd még Takáts József írását jelen kötetben. A Szerk.) 
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az ízlésben bekövetkező javítás nem elégséges a közösség boldogulásához. A nem-
zet boldogulását a legkevésbé sem segíti elő ez a felszínesnek tartott művelődési- és 
tudásforma, amely olyan erkölcsi hanyatláshoz vezet, amiről a republikanizmus 
beszédmódjának képviselői is sokszor hasonlóan nyilatkoznak. A műveltség, ponto-
sabban szólva a műveltség látszata elősegítheti az emberek egymáshoz való viszo-
nyának javítását és csiszoltságát, azonban a legkevésbé sem jár társadalmi haszonnal, 
ez a hamis „módiság” pontosan mindezek ellentétéhez vezet. Vagyis a csinosodás a 
legkevésbé sem a felvilágosodás szinonimája, sőt, pontosan annak ellentétes előjelű 
fogalma, az érvelés pedig ezen a ponton vág teljesen egybe a republikanizmus be-
szédmódja által hangoztatottakkal.55 

Az egyéni haszonszerzés által generált mechanizmusok társadalmi hozadéka 
Csereynél sem a közösség boldogulásának kulcspontja. Szerinte is szükség van 
ugyan a helyes elvek szerint gyakorolt kereskedelmi tevékenységre is az államok 
között, az egyén haszonszerzési aspirációi azonban kizárják a társadalom erkölcsi 
feddhetetlenségét.56 Fontos különbség ugyanakkor, hogy a felvilágosodás helyesnek 
tartott módja Csereynél mégsem választható el teljes egészében a pallérozottság 
társadalmilag hasznos voltától.57 A pallérozottság feladata az is lesz, hogy távol tart-
sa a társadalmi felfordulást és forradalmat. A közember társadalomban elfoglalt 
helyét következmények nélkül megváltoztatni nem lehet, az ember természetéből, 
valamint az ideálisnak tartott politikai berendezkedés jellegéből adódóan ennek 
fenntartását csakis az „igazi” felvilágosodás szolgálhatja.58 

A luxus, módi és csinosodás, mint a közösség és társadalom fejlődését vagy ép-
pen romlását a korabeli szerzők szerint alapvetően befolyásoló tényezők kapcsán 
érdemes röviden felidézni a korszak folyóiratait is, például az Urániát, vagy éppen a 

                                                      
55  Ewald: A’ köznép’ megvilágosodásáról, 35. 

56  Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés, 19. „Tészünk mink, kivált a’ miolta a’ Luxusnak 
veszéllyes métellye rongállya nemzetünket, olly haszon nélkül való költségeket, mellyek elhárítására 
valójába szükség volna Törvényt hozni […]” Uo., 28. 

57  Uo., 22. A forradalom (a kor szóhasználatával élve „zenebona”) kérdése Cserey esetében is kulcs-
fontosságú. Kazinczynak írott levelében panaszkodva számol be arról barátjának, hogy a cenzúra a 
mű forradalom és népi felvilágosítás közti összefüggésekről elmélkedő fejezetéből eltávolította a 
legfontosabbnak tűnő gondolatot, vagyis azt, hogy a köznép megfelelő mértékű felvilágosítása 
egyáltalán nem biztos, hogy engedetlenséghez, illetve rosszabb esetben forradalomhoz vezet. Lásd 
Ewald: A’ köznép’ megvilágosodásáról, 125.; valamint Sz. P. S.: A frantzia országi revolútziónak, 7. 

58  „Illy kevés kárt okoz tehát a’ Köz rendű Embernek jó tzélra intézett megvilágosítása, mert éppen 
így tisztúl az ő elméje annyira, hogy minden dolgokat egyenes ítélettétellel tudgyon meghatározni; 
isméretesek tehát előtte a’ Társasági kötelességeknek minémüségei, és éppen ezen esmérettség 
okozza, hogy nem vágyódik zenebonáskodó indúlatok, és tselekedetek által nagyobra kapaszkodni, 
nem iparkodik, mint a’ durva pallérozatlan ember, maga ember társának romlásával, a’ Felsőbbsé-
gek ellen való engedetlenséggel, maga sorsát változtatni, mert által láttya, hogy tsendes nyugodalma 
megbomolván, bizonytalan következtetéseknek teszi ki nem tsak maga, hanem maradéka boldog-
ságát is, és így szorgalmatosságának míveit minden nemtelen igyekezeteknél nagyobbra betsülli.” 
Cserey: A’ falusi nevelésnek módgyáról való vélekedés, 24. 
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Mindenes Gyűjtemény VI. negyedét, ahol az Esprit des Journalistes de Trévoux cikkének 
fordítása A’ luxusról, vagy pompáról címmel jelent meg.59 A cikkben szintén ott mun-
kál a fogalom kettőssége: „Vagyon olyan luxus, melly az embereket ki-pallérozza, 
darabos erköltseiket meg-egyengeti, képzelődéseiket meg-élesíti, s esméreteiket 
nagyobb nagyobb tökéletességre emeli.” Megjelenik ugyanakkor a cikkben a jelen-
ség ezzel ellentétes, hanyatlással összefüggő hatása is.60 

A csinosodás fogalom e kettősségét, annak pozitív és negatív társadalmi hatásait 
a legjobban talán a Festetich-család nevelőjének, Péteri Takács Józsefnek Festetich 
Lászlóhoz írt oktató könyvének ide vonatkozó része fejezi ki: „A’ fény-űzés (luxus) 
külömbféle értelemben vetetik. Majd a’ hívságos pipeskedés értetődik alatta, majd a’ 
közönséges tsinosság. Általlyában mindenek, a’ mik az élet eltartására nem éppen 
szükségesek, hanem a’ könnyebb életre ’s fényesebb készületekre tzéloznak. A’ ki a’ 
Luxus’ erköltsiségéről akar ítéletet hozni, a’ környűlállásokra, a’ szándékra, a’ követ-
kezésekre tekéntsen; mert vannak mind hasznai, mind kárai. 

A’ Haszna. A vadságot megszelidíti, és egyszersmind a durvább hibákat 
eltávoztattya; a szorgalmat neveli, a’ szegénységnek munkát szerez; a földmivelő 
fáradságit megjutalmazza, a’ kereskedést előbbre viszi a’ világnak rejtettebb részeit is 
fel-keresi, a’ viszonos szükségeket kipótollya; az emberek között nagyobb egyessé-
get ’s harmóniát támaszt. Így az ész derűl, a’ mesterségek virágoznak, a’ természet 
mívei kitsinosúlnak, maga a jó erkölts édesebbé ’s hasznosabbá leszsz, az élet terhei 
enyhűlnek. Luxus nélkül a’ gazdag elzárná öszvezsarolt pénzét, a’ legnagyobb rész 
pedig sanyarú szükséget látna. 

A’ Kára. A’ Luxus elpuhíttya a testet a’ kényes ételek ’s italok által, mellyeket az 
indiai fűszerszámok mind inkább egészségtelenebbekké tesznek. Az ártatlan tiszta 
örömök elvesztik betseket, az erkölts, a religyo hanyatlik; mivel az emberek a’ ter-
mészet egygyügyüségétől eltávoznak, a’ lármás tündöklő gyönyörűségek között 
egészen megsüketülnek szavára, ’s megvakúlnak szépségeinek visgálására. Már nem 
annyira ez érdeme miatt mint ruhája szerínt betsültetik az ember. A’ fény-űzés vég-
hetetlen szükségeket gondol-ki; ’s szaporíttya, kevélységének vagy torkosságának 
akarván hízelkedni, ember-társainak keserves nyomorúságokat. […] Az emberek 
lassanként az érzékenységek’ rabjaivá, ’s a’ betegségek’ nyomorékivá lesznek; mert 

                                                      
59  Penke Olga: A Mindenes Gyűjtemény egyik forrása: az Esprit des Journalistes de Trévoux. Magyar Könyv-

szemle, 104. évf. (1988) 4. sz. 248–273. 

60  „A’ hol a’ luxus vagy felettébb való pompázás erőt vészen, észre-vehetetlenül meghomályosodik 
ott az elme, ’s a’ szív el-púhúl a’ nagy gyönyörűségeknek közepette.” A’ luxusról, vagy pompáról. 
Mindenes Gyűjtemény, 1792. VI. negyed, 279–281. A pallérozódás problémájához a folyóiratban 
lásd még A’ Magyar Nemzet’ pallérozásának felsőbb léptsőji. Mindenes Gyűjtemény, 1790. III. negyed, 
XXVI. levél, 401–410.; 1790. IV. negyed, I. levél, 3–9. Jellemző, hogy a luxussal és pompával szo-
ros összefüggésben lévő kereskedelem kérdését is részletesen tárgyalja a Mindenes Gyűjtemény V. 
negyede 1791-ben. 
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nem azt teszik, a’ mit az ész mond jónak: hanem a’ mit a’ nagyra-vágyás, a’ kérke-
dés, a’ szokás parantsol.”61 

A konzervatív felvilágosodás és Cserey mondanivalóját is talán ez jellemzi legin-
kább, a legfontosabb célja az, hogy felhívja a figyelmet a létező törvények tisztelet-
ben tartására, a fennálló társadalmi rend megtartására, a radikális változások elkerü-
lésének szükségességére. A felvilágosodás és vallás viszonyára vonatkozó tézisek 
Csereynél szintén a már ismertetett érvelésekhez hasonlóak. Fontos számára, hogy a 
felvilágosodás mérsékelt terjesztésének szükségessége a paraszti rétegek körében 
éppúgy kizárhatja a társadalomra káros hatással lévő rajongó vallásosság és babona-
ság jelenségét, mint a radikálisnak tekintett felvilágosult irányzatok. 

A Volkaufsklärunghoz kapcsolódó, fentebb áttekintett munkák mind ellenségesen 
tekintenek az előítéletekre és még inkább a babona jelenségére, amely vonást ha-
gyományosan a felvilágosodás antiklerikális irányzatának tulajdonítanak. A gondolat 
ugyanakkor meglehetősen elterjedtnek számít a korszak felvilágosodásra adott eu-
rópai válaszaiban, legyenek azok akár radikális, akár konzervatívabb megközelítések. 
A babonaság erkölcs- és társadalomromboló hatásairól Cserey is nyilatkozik. Nála 
ugyan a babonaság társadalmi leküzdésének igénye nem foglal el központi helyet, 
mégis illeszkedik abba a képbe, amit e diskurzustípussal kapcsolatban rekonstruál-
hatunk. Eszmetörténeti szempontból a hamis vallásosság formáinak, nevezetesen a 
túlzó, rajongó vallásosság, valamint a babonaság vizsgálata és társadalmilag káros-
nak bélyegzése része volt az európai politikai, sőt a francia és az angolszász felvilá-
gosult diskurzusoknak a 18. századi Európában.62 Mindezt ugyanakkor nem pusztán 
a felvilágosodás vallás- és egyházellenes vonulataiban találjuk meg. 

A babonaságra való reflexiók a magyar Volksaufklärungnak is szerves részét ké-
pezték, és erre nem csupán Cserey, a már bemutatott fordítások, vagy éppen a kor-
szak folyóiratcikkei jelentenek példát. A felvilágosodáshoz alapvetően nem ellensé-
gesen, mégis erőteljes kritikával viszonyulva, a vallásosság és vallási intézmények 
tekintélyének megtartására törekedve ugyanis egyházi és világi szereplők számos 
munkát szenteltek a kérdésnek. Ennek talán legjelentősebb példája a századforduló 
környékéről származik. Fábián József (1762–1825) Veszprém megyei református 
lelkész és természettudós – a korszak szintén kevéssé kutatott, ám eszmetörténeti 
szempontból is érdekes figurája – Horváth István Fejér megyei alispánnak dedikálva 
írta meg a köznép felvilágosítását célzó munkáját kizárólag a babonaság problémájá-
ra fókuszálva 1803-ban.63 A mű éppen azért érdekes, mert a korszak irodalmában 

                                                      
61  Péteri Takács József: Erköltsi oktatások […] Bécs, 1799. 307–308. 

62  Kontler László: Babonaság, rajongás és propaganda. Café Bábel, 8. évf. (1998) 27. sz. (Forradalom) 7–
19. 

63  Fábián József: Természeti tudomány a köznépnek. A babonaság orvoslására és a köznép közűl való kiirtására. 
Egy rajztábla rajzolattal. Veszprém, 1803. Fábián munkáihoz általában lásd Hudi József: Tudós Fábi-
án József, a népművelő lelkész. Korunk, 16. évf. (2005) 5. sz. 112–116. 



KOVÁCS ÁKOS ANDRÁS 

190 

talán legkimerítőbben, egy egész kötetben foglalkozik a kérdéssel, mintegy szinté-
zisben megjelenítve a vallásosság és felvilágosodás keresztmetszetében gondolkodó, 
egyházi és világi szerzők állásfoglalását. Arról van szó, hogy Fábián a népi felvilágo-
sítás fontosságát, a mindennapi élet egyes elemeinek a babonaság és rajongás általi 
megrontottságát hangsúlyozva a vallásosság és a felvilágosodás ideálisnak tekintett 
viszonyát tárja az olvasó elé. A Volksaufklärung egyik jellemző vonása éppen az, 
hogy erősen reflektál a babonaságra, és részben ezen keresztül a „rajongó” típusú 
vallásosságra. E két jelenséggel a 18. század elejétől szívesen foglalkoznak a vallási 
témájú felvilágosult munkák, de már a reformáció, a vallásháborúk és a vallási tole-
rancia kora újkori diskurzusaiban is gyakran előfordultak. A „természeti tudomá-
nyok” ismerete – csakúgy mint Csereynél – Fábiánnál is az evilági társadalmi viszo-
nyok jobbításának legfontosabb biztosítéka lesz, ebbe pedig beletartozik az ember 
életét körülvevő világ, beleértve a politikai és társadalmi viszonyokat is. Ez a látszó-
lag racionális jellegű tudás ugyanakkor nem jár együtt a vallásos gondolkodás vagy 
világkép eróziójával, sőt, valójában egyik sem nélkülözheti a másikat.64 A köznépnek 
szóló praktikus tanácsok babonára való alkalmazásának bemutatását követő konk-
lúzió pedig a józan ész és vallás összeegyeztethetőségének érvén keresztül a Volks-
aufklärungra oly jellemző, már ismertetett valódi-hamis felvilágosodás dichotómián 
keresztül ítéli el a babonaság káros hatásait.65 

Fábián gondolatai azért is érdekesek, mert a magát a természeti tudományokban 
jártas tudósként bemutató lelkész egyszerre jelenít meg egyfajta világi és egyházi 
szerepet. Szerinte a felvilágosodás képes a babonaság okozta társadalmi problémák 
kezelésére, ugyanakkor nem veszélyezteti a fennálló társadalmi és politikai rendet. 
Szembeállítja a kor tudományos eredményeit a vallásos jelenségekkel, s így közvetíti 
az általa oktatni kívánt rétegek felé a korszak tudományosságát.66 Fábián munkái 
kétségtelenül rokonságot mutatnak a vallásos Volksaufklärung mozgalmával, a Termé-
szeti Tudomány a köznépnek pedig ezen belül is sajátos helyet foglal el, hiszen a kora-
beli népi felvilágosító munkák a babonaság kérdésére csak hosszabb-rövidebb uta-
lást tesznek, ő viszont szintetizáló jelleggel fejti ki alapvetően felvilágosodást párto-
ló, mégis a mértékletesség és a racionális vallási gyakorlat fontosságát hangoztató 
érvelését. 

Rövid konklúzió gyanánt kiemelhető, hogy a hazai Volksaufklärung-adaptáció so-
rán keletkezett művek is beilleszthetők abba a képbe, amely szerint a felvilágosodás 
vallás- és egyházellenes élét korántsem szabad kizárólagosnak, illetve a felvilágoso-
dás valamennyi irányzatára jellemzőnek tekintenünk a magyar politikai gondolko-
dásban sem. Az egyházi és vallási tekintély kritikája, illetve elutasítása helyett a 

                                                      
64  „A’ Természeti tudománynak igen nagy a’ haszna. Nevezetesen: ez a’ tudomány mintegy kézen 

fogva vezet bennünket az Istenhez.” Fábián: Természeti tudomány a köznépnek, 2. 

65  Uo., 81. 

66  E problémához a 17. századra lásd Tóth G. Péter: Tárgyak, férgek, démonok. Társadalmi válságtünetek 
és demonológiai diagnózisok a kora újkori Magyarországon. Korall, 10. évf. (2009) 35. sz. 5–42. 
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hangsúly az evilági társadalmi rend racionális jobbítására tevődik, ami összhangban 
áll azzal a feltételezéssel, hogy sokkal inkább az evilági társadalmi viszonyok javítá-
sára irányuló törekvés tekinthető az európai felvilágosodások közös vonásának, nem 
pedig az oly sokszor hangsúlyozott (és kétségkívül sokszor nagyon erőteljes) anti-
klerikalizmus, melynek tartalma és hangsúlyai szinte állandó mozgásban vannak. Az 
evilági viszonyok javítása (melybe az erkölcsi kérdésektől kezdve az állam megfelelő 
működéséhez szükséges leggyakorlatiasabb megfontolásokon át rengeteg dolog 
tartozik), a vallás apológiája, valamint a társadalmi és politikai rend radikális úton 
történő megváltoztatásának elvetése kényelmesen megfér egymás mellett egy adott 
érvelésen belül. A Volksaufklärunghoz kötődő művek ráadásul nem elszigetelten 
léteznek a korszak politikai irodalmában, az általuk használt érvelések és felvilágo-
sodás-fogalom pedig más típusú, politikainak tekinthető szövegekben is előfordul-
nak a századforduló környékén. 

E rövid tanulmány arra próbált rávilágítani, hogy a Volksaufklärung és recepciója 
a (mérsékelt) felvilágosodás-fogalom története szempontjából sem érdektelen. A 
mozgalmat, valamint a fentebb bemutatott munkák némelyikét, joggal méltatták 
már a felvilágosodás eredményeinek sikeres terjesztése szemszögéből. A társadalom 
alávetettnek tekintett csoportjai az ilyen és ehhez hasonló diskurzusokban válnak 
egyre inkább a politikai nemzet részeivé, ennek Magyarországon ebben az időszak-
ban kiemelt jelentősége van, így e szövegek tulajdonképpen (noha elsődleges funk-
ciójuk talán nem ez volt) a nemzet fogalmáról való diskurzushoz is hozzászólnak. A 
legfőbb konklúzió az, hogy a magyarországi népi felvilágosítás története valószínű-
leg megírható lenne a megfogalmazott politikai eszmetörténeti sajátosságokat elő-
térbe állító módon is. 

 

ÁKOS ANDRÁS KOVÁCS 

Volksaufklärung and Political Languages in Hungary at the Turn of the Eighteenth and the 
Nineteenth Century 

 

The article aims to call attention to some interesting aspects of the Hungarian polit-
ical thought and political languages at the end of the 18th century. Although the 
Enlightenment is, undoubtedly, a socio-cultural phenomenon of great significance, 
contemporary thinkers and scholars have not been able to agree on its definition. 
The article attempts to demonstrate the importance of the reception of the German 
Volksaufklärung and to call attention to the existence of the so-called “conservative” 
enlightened discourse. The existence of this discourse is often related to the recep-
tion of the Volksaufklärung and it tries to give an answer to the intellectual dilemma 
of the Enlightenment: although some abilities are not equally present among hu-
man beings, the spread of the Enlightenment over the whole society is not impos-
sible, but unnecessary. The life of the community should be organized according to 
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different types of knowledge. Mistrust of radical ideas of transforming society, and 
the enlightened apology of liberty-, equality-, and religion-based social institutions 
are fully compatible in this discourse. The existence of this discourse shows us that 
the so-called enlightened way of thinking did not necessarily go hand in hand with 
the challenges of the religious or secular authorities in Hungary. In the investigated 
era, many thinkers (not only of noble origins) expressed their loyalty to Vienna by 
using precisely this type of argumentation. One can assume that this conservative 
enlightened attitude was significantly more widespread than historiography has 
suggested so far. The sources that comprise the study are political writings and 
Hungarian translations from German from the end of the 18th century. This dis-
course also contributed to the debates in the early phase of Hungarian nation-
building. Additionally, this type of discourse shows the ambiguity of certain con-
cepts and dilemmas of the genesis of the modern social-political vocabulary in 
Hungary at that time. 

 



 

 

NAGY ÁGOSTON 
 
 

„RÓMÁT, ATHENÁT, SPÁRTÁT ÁLMODTAM…” SPÁRTA TOPOSZA 
A 18–19. SZÁZAD FORDULÓJÁNAK MAGYAR POLITIKAI IRODALMÁBAN1 

 

 

Bevezetés 

 

A dolgozat a klasszikus századforduló egyik fontos politikai nyelvének, a 
republikanizmusnak a történetéhez igyekszik hozzájárulni.2 Csetri Lajos Berzsenyi 
Dániel kapcsán részletesen írt az ún. „spártai plutarkhizmus”3 beszédmódjáról, 
amelyet Takáts József az anglofón eszmetörténetben republikanizmusként ismert 
politikai nyelvvel azonosított.4 A republikanizmus nyelve az európai eszmetörténet-
ben is heterogén és folyton átalakuló politikai nyelv. A politikai nyelvek „változatos 
és változékony alakzatok”, ezért bár alapfogalmaik és alaptoposzaik hasonlóak ma-
radhatnak az idők során, ám a különféle kontextusokban és az intézményesültség 
különböző szintjein eltérő jelentéseket vehetnek fel.5 A toposzoknak tehát megvan 
a saját „belső története” és ezek „egymáshoz való, állandóan változó viszonya” is 
fontos szerepet kaphat a republikánus szótár kulcskifejezéseinek fogalomtörténeté-
ben.6 

A 18. század végének magyar politikai eszmetörténetében a republikanizmus jel-
lemző toposzai legtöbbször a rendies, alapvetően nemesi politikai irodalom külön-
böző alkalmi műfajaiban, versekben, politikai röpiratokban, vagy orációkban jelen-
tek meg. Az alkalmi munkákban gyakran csupán egy-egy elszórt utalás történik a 
megénekelt esemény kapcsán a republikanizmus antik eredetű közhelyeire. Írásom 

                                                      
1  Berzsenyi Horváth Istvánnak írott levele. Berzsenyi Dániel összes művei. Sajtó alá rendezte: Merényi 

Oszkár. Budapest, 1978. 443. 

2  Debreczeni Attila: Nemzet és identitás a 18. század második felében. Irodalomtörténeti Közlemények, 
105. évf. (2001) 5–6. sz. 516–552., 533., 539. 

3  Csetri Lajos: „Nem sokaság, hanem lélek”. Berzsenyi-tanulmányok. Budapest, 1986. 

4  Takáts József: Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején. A keret. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek, 102. évf. (1998) 5–6. sz. 668–686., 669. A republikanizmus alapfogalmainak rövid összefog-
lalásához lásd: Nelson, Eric: Republican Visions. In: Dryzek, John S. – Honig, Bonnie – Phillips, 
Anne (eds.): The Oxford Handbook of Political Theory. Oxford, 2006. 193–210. 

5  Szűcs Zoltán Gábor: A diszkurzív politikatudomány mint politikai diskurzustörténet. Tudományszemléleti és 
módszertani esszé. (Műhelytanulmányok, 2.) Miskolc, 2008. 16. és Pocock, John G. A.: The Concept of 
a Language and the métier d’historien: Some Considerations on Practice. In: uő.: Political Thought and 
History: Essays on Theory and Method. Cambridge, 2009. 87–105., 89. 

6  Palonen, Kari: Küzdelem az idővel: A cselekvő politika fogalomtörténete. Budapest, 2009. 21–22. 
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célja, hogy a politikai költészet és röpiratirodalom szélesebb korpuszára tekintettel 
vizsgálja meg a nálunk leginkább Berzsenyi életművében jelentős szerepű Spárta-
toposz különböző értelmezéseit és kontextusait. A „lakonofília” bár az európai 
politikai gondolkodásban leggyakrabban a republikanzimus kulcsszövegeiben lelhe-
tő fel, ám a római köztársaság történetéből és panteonjából vett példákhoz képest 
háttérbe szorul. A források nagy részében Spárta nem önmagában tárgya a politikai 
diskurzusoknak, hanem legtöbbször tágabb összefüggésekbe ágyazódik. A Spárta-
kép így rendszerint más antik, illetve modern intézményekkel való összehasonlítás-
ban vagy szembeállításban jelenik meg. Amíg a kora újkorban a Róma–Spárta ellen-
tétpár a domináns, addig a 18. században az Athén–Spárta ellentét tesz szert jelen-
tőségre, amely egyébként szintén ókori eredetű.7 A Spárta és Róma viszonyáról 
alkotott kora újkori elképzeléseknek négy fontosabb aspektusa van: politikai (az 
alkotmányok típusai), gazdasági (a földek elosztása), társadalmi (patriotizmus, a 
polgárok erényei, szabadságai és kötelességei), illetve az ezeket mind átszövő kato-
nai (a hadsereg és a háborús stratégia jellege). A legfontosabb különbség a két minta 
között az, hogy amíg a spártai rezsim alapvetően „megőrző” jellegű, addig a római 
köztársaság a „hódításra” épül.8  

Csetri Lajos a magyar kontextusban a Spárta és Róma közötti hasonlóságokat 
emeli ki, amikor Berzsenyi kapcsán szembeállítja egymással a plutarkhizmus9 „spár-
tai” és „athéni” ágát, mint a 18. századi antikizálás két legfontosabb irányzatát.10 Az 
egyén mindkét elképzelésben alárendelődik a (politikai) közösségnek, legyen az a 
nemesi társadalom szűk corpus politicuma vagy a francia forradalom egyenlő jogokkal 
bíró polgárait tömörítő politikai teste. Az athéni ág az individuum számára nagyobb 
egyéni szabadságot biztosít a testi és szellemi önkiteljesítésre. A spártai ág részben 
Rousseau antikokról vallott interpretációjára épül és középpontjában a katonai de-
mokrácia puritán és egalitárius embereszménye áll, amelynek ősforrását a római 
köztársaság válságának krónikásai jelentik (Sallustius, Livius, Cicero).11 Csetri szerint 
tehát a római köztársasági minta és a spártaiság együtt alkotja a „spártai 
plutarkhizmust”. Az európai eszmetörténetben előfordul (például Machiavellinél), 
hogy a két ókori „felfegyverzett köztársasággal” kapcsolatos toposzok, egymást 

                                                      
7  Vlassopoulos, Kostas: Sparta and Rome in Early Modern Thought: A Comparative Approach. In: 

Hodkinson, Stephen – Morris, Ian Macgregor (eds.): Sparta in Modern Thought: Politics, History 
and Culture. Swansea, 2012. 43., 62–63. 

8  Vlassopoulos: Sparta and Rome, 49. 

9  A Párhuzamos életrajzokból 1807-ben jelenik meg magyar nyelvű válogatás, Tanárki János fordításá-
ban, amely épp Lükurgosszal kezdődik. Némelly Görög És Római Nagy Emberek’ Élete, Plutárchusból. 
Tanárki János által. Első Darab. Pozsony, 1807. 1–65. 

10  Csetri: „Nem sokaság…”, 64. sköv. 

11  Adamik Tamás: Római irodalom az aranykorban. Budapest, 1994. 35., 141–142., 290–291. 
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erősítve olyan kontextusban jelennek meg, ahol Spárta és Róma az egyszerű, mér-
tékletes, harcias és hazafias antikvitás örökségét testesíti meg.12 

Amennyiben a forrásokban konkrétan Spártához köthető toposzokról olvasha-
tunk, annyiban talán az is vizsgálható lesz, hogy a különböző kontextusokban mi-
lyen jelentéseket vettek fel ezek, illetve, hogy történt-e időben érdemi változás a 
Spártával összefüggő narratívákban. A Spártára történő utalások a magyar politikai 
diskurzusokban három fontosabb fogalmi rendszerhez kapcsolódhatnak: egyrészt 
szolgálhatnak a katonai erények valamint a patrióta, honvédő háború mintájaként, 
másrészt felmerülhetnek az alkotmányok stabilitása vagy instabilitása melletti érv-
ként, harmadrészt pedig megjelenhetnek a hanyatlást okozó luxussal szembeállított 
egyszerűség és erény alapjaként is.  

 

Vitézi erények, patriotizmus és védekező háború 

 

A toposz első fontosabb aspektusa a hadi események és egyéb militáns jelleggel is 
rendelkező megmozdulásokkal kapcsolatos és elsődlegesen a nemesi natio politikai 
vagy katonai fenyegetettsége esetében merül fel. A századvégen a legfontosabb ilyen 
konfliktus az 1787-ben kitört s végül az 1791-es szisztovói békével záruló török hábo-
rú. A háborúval kapcsolatos versek egy része a Hadi és Más Nevezetes Történetek 1789-es 
szerkesztőségi állásfoglalásához köthető. Ez egy olyan metszetlap készítését helyezte 
kilátásba, amely a háborúban katonáskodó magyar huszárságnak és vezéreinek kívánt 
emléket állítani, hogy „a’ Magyar Hazának […] diszét még az idegenek előtt-is 
hathatóssan nevelje; és annak ditső emlékezetét a’ késő maradéknál-is fenn tarthas-
sa”.13 A grafikán törökellenes harcokban vitézkedő huszárság dicsőségére egy „Osz-
lop vagyon emelve, illy alól irással: A’ MAGYAR LOVASSÁGNAK 
MDCCLXXXIX”.14 A Bécsben megjelenő magyar lap szerkesztői, hogy a metszet 
mondanivalóját nyomatékosítsák, költőket kérnek fel, „hogy […] győnyörü Versekkel, 
tennék édes Nemzetünket átallyában figyelmezővé […] az általa ábrázoltatott dolgok 
méltósága szerént való betsülésére, ’s magasztallyák ez alkalmatossággal mind azokat, 
a’ kik e’ jelenvaló Török háborúban, vitézségekkel a’ Magyar Haza ditsösségét 
öregbitették”.15 1790 januárjában közli a lap Baróti Szabó Dávid A’ Magyar Lovasság-
hoz című versét, februárban Radlinger János latin ódáját, áprilisban Fazekas Mihály 
költeményét, majd augusztusban Virág Benedek cím nélkül megjelenő munkáját.16 

                                                      
12  Rawson, Elisabeth: The Spartan Tradition in European Thought. Oxford, 1969. 142. 

13  Hadi és Más Nevezetes Történetek, 1789. 380. 

14  Uo., 381. 

15  Uo., 384. 

16  Virág Benedek Poétai Munkáji. (a továbbiakban: VBPM) Sajtó alá rendezte: Porkoláb Tibor. Buda-
pest, 2011. 138. 
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Az 1789-es metszetlap kapcsán írott költemények alapvetően egy katonai „elit”, a 
magyar huszárság (ritkábban gyalogság) haditetteit dicsőítik, annak ellenére, hogy a 
magyar lovasság oszlopát ábrázoló metszeten szerepelnek a császári fővezérek nevei 
is.17 Egyes esetekben, a „dinasztikus heroizmus” érvelésmódjában18 egy univerzáli-
sabb, az összbirodalmi érdekeket is szem előtt tartó elképzelés is körvonalazódik, 
amelyben egymás mellé kerül a magyar vitézek, a birodalmi hadsereg magasrangú 
tisztjei és a nemzeti történelem hőseinek enumerációja.19 

A „spártai vitéz” ideálja a török háborúról szóló költemények közül háromban 
tűnik fel. Baróti Szabó Dávidnak A’ magyar lovassághoz című 1789-es verse a regu-
láris huszárságot dicséri. A huszárok vitézsége a többszörös túlerőben lévő török 
által megfutamított császári hadak gyávaságával kerül szembe. Baróti ezen a pon-
ton a magyar huszárságot a spártai vitézekkel veti össze, a hadi erények kontextu-
sában: „Magyar vólt / A’ Vezető ’s a’ nép, ne tsudáld. – Jer Spárta! ’s / ha nagy 
vagy, / Nézz tettinkre; Vitézinkkel vesd egybe Vitézid’.”20 Porkoláb Tibor Császár 
Elemérre hivatkozva megállapítja, hogy Baróti műve inspirálta Virág Benedeknek 
eredetileg cím nélkül megjelent, majd az Orpheusban A’ győzedelmeskedő Magyar 
Sereghez, 1790. címet viselő versét, amely szintén a Spárta-toposzt hívja segítségül 
a huszárság hősiességének méltatásához. A vers 1790-es és 1791-es variánsaiban a 
Vécsey Siegbert bárót dicsőítő sorok a köztársaságkori Rómát oltalmazó Horatius 
Coclest említik, megidézve ezzel az etruszk „zsarnokság” restaurációs kísérletével 
(Porsenna) szembeszálló védekező háborút: „Imhol, Hazánknak Coclese 
VÉTSEY’.” A következő versszak a Spártára történő hivatkozással folytatódik: 
„Így Táborunknak, melly ki-fogyott vala / Önnön magából, lelket adott megínt / 
Nézz, Sparta! jó szemmel reánk, és / Léonidásodat itt találod.” Később azonban (az 
1822-es kötetben) a „laudációs comparatio görög változatát”21 kiszorítja a korábban 
már bevezetett római hősre hivatkozó toposz: „Meddig ditsekszik büszkeséges, / 
Róma! Horátzius’ érdemével?”22 Mindkét variáns hőskatalógusa alapvetően arra 
szolgál, hogy egy dinasztikus kötelességek és érdekek diktálta hódító háborút 
honvédő háborúként értelmezzen újra. Gvadányi József, a török háborúról a ne-
mes ifjúság számára írott könyvében idéz egy ismeretlen szerzőtől származó 
enkómiumot, amely „Gróf Hadik, s Laudon Marsalokról” szólva a Spárta-toposzt 
alkalmazza a győzedelmeskedő császári-királyi hadvezérek dicsőítésére.23 A költe-

                                                      
17  VBPM 307. 

18  Debreczeni: Nemzet és identitás, 534., 542–544. 

19  Például A’ vitéz győzedelmes Magyaroknak örök-oszlopáról való versek mellyekel édes Hazáját meg-tisztelé egy 
pesti nevendék-pap. Pest, 1789. 

20  Baróti Szabó Dávid: A’ magyar lovassághoz. [h. n.], [1790]. f2v. (Kiemelés: N. Á.) 

21  VBPM 139. (Kiemelés: N. Á.) 

22  VBPM 16. 

23  [Gvadányi József]: A’ mostan folyó török háborúra tzélozó gondolatok, melylyeket Gróf G. J. Magyar Lovas 
Generális Ő Nagysága írt 1789. esztendőben. Pozsony–Komárom, 1790. 306. 
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ményben Spárta mellé kerül Athén is: „Bóldog Anyák! Tik, kik, szűltétek ezeket, / 
Rég Athéna, s Sparta, nevelt ilylyeneket.” 

A Spártához vagy Rómához köthető toposzokat alkalmazó laudációs összeha-
sonlítás, hasonló formában a későbbiekben született alkalmi versekben is felbukkan, 
azonban ott a pozitív vonatkoztatási pont már nem pusztán a szűk katonai elitet 
jelentő huszárság vagy egy-egy kiemelkedő személyiség, hanem legtöbbször a (va-
lamilyen formában) katonáskodó, illetve az ország hadi terheiben részt vállaló ne-
mesi politikai test egésze. A török háború kapcsán megjelenő spártai vitéz toposza 
funkcionális oldalról könnyen felcserélhetővé vált a római vagy a magyar történe-
lemből vett példákkal. 

Az 1790-es koronaőrző bandériumokat üdvözlő versek közül Rosenbacher Fe-
renc, piarista áldozópap munkáiban Spárta a török háborút megverselő költemé-
nyekhez nagyon hasonló formában jelenik meg. Abaúj és Borsod banderistái 
„Szégyenyittik Rómát Nemes Pompáival, / Spártát vagy Corintust minden 
Triumfival”.24 A kegyesrendi tanár egy másik munkájában hasonlóképpen üdvözli 
Pozsony vármegye koronaőrző bandériumát is: „Köss Láurust Buda Vár! Pompás 
kapuidra, / Arany Koszorúkat Bástyás falaidra; / Tedd-ki Lobogódat szép Palotáid-
ra, / Nézd! melly nagy Vitézek jönnek útzaidra! / Valamint régenten Spárta 
triumfozott, / Vagy a’ mint Rómában Drúsus bé-hozatott, / Mint Kolchisba Jázon 
Gyapj kintsért útazott, / Úgy ez Fő-Nemesség kintsedhez vonzatott.”25 Az üdvöz-
lőversek az ókori diadalmenetek megidézésével a Budára sereglő vármegyei bandé-
riumokat úgy köszöntik, mintha egy győztes háborúból tértek volna vissza. A 
banderisták szerepe és katonás megjelenése túlmutat a puszta reprezentáción, hi-
szen az 1790-es év „nyarának feszültséggel terhes […] időszakában a magyar rendi 
ellenzék fegyverkezett”, amivel kapcsolatban túlzásoktól sem mentes híresztelések 
is szárnyra keltek.26 A bandériumok a korabeli orációk tanúsága szerint a hazatért 
koronát, amely a nyelv, a törvény és a ruha hármasságában megtestesülő „ősi al-
kotmányt” szimbolizálta, akár az életük árán is védelmezték volna.27 Így az antik 
triumfusok felemlegetése a köztársasági erények vitézi oldalát hangsúlyozta ki. 

A francia háborúk kapcsán meghirdetett inszurrekciók irodalmában is a magyar 
„vitézség” összefüggésében fordulnak elő a Spártával kapcsolatos toposzok. Bár 
csupán az 1809-es nemesi felkelés jutott el a tényleges harcbavetésig, mind a négy 
alkalommal (1797, 1800, 1805 és 1809) tetemes mennyiségű üdvözlő alkalmi vers és 

                                                      
24  Rosenbacher Ferenc: A’ Tekéntetes Nemes Aba-Új, és Borsod Vármegyék’ egybe forrasztott nagy szivű 

méltóságos, tekéntetes, nemes, és nemzetes korona-őrző vitézséginek ajánlott köszöntő versek. Pest, 1790. 

25  Uő.: Örvendetes lantotska mellyel a’ tekéntetes nemes Posony vármegye’ gyöngy képét viselő nagy lelkű, meltóságos, 
nemes, és nemzetes korona-őrző vitézséget Budára való pompás jövetelekor meg-tisztelé Rosenbacher Ferenc. Pest, 
1790. 3. 

26  Szijártó M. István: A diéta: A magyar rendek és az országgyűlés 1708–1792. Keszthely, 2010. 386. 

27  Márki Sándor: A koronaőrző nemesek naplója 1790-ből. Századok, 15. évf. (1881) 4. sz. 337. 
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röpirat született.28 Az intézmény a 18. század végére hadseregszervezési szempont-
ból lényegében „fikcióvá” vált, ugyanakkor a politikai-társadalmi szerepe még a 19. 
század elején is jelentős maradt.29 A felkelések irodalma a török háborúval kapcsola-
tos laudációs versekhez képest már egy szélesebb kör, az inszurrekcióban potenciá-
lisan részt vevő nemesség, sőt a nemesi társadalom egészének dicsőségét zengi, 
ezért a republikanizmus szótárának politikai dimenziója is nagyobb szerepet kap 
benne. A személyesen felkelő (vagy valamilyen más módon az ország védelméhez 
hozzájáruló) nemesség megszólítása30 teret enged a „katonai demokrácia” melletti 
érvelésmódnak is. A röpiratok és versek szerzői, amikor a franciák elleni háború 
védekező jellegét hangsúlyozzák, egyértelműen a honvédő háborúk spártai típusú 
ideáljához nyúlnak vissza. Spárta a Winckelmannal szárba szökkenő filhellenizmus 
gyakorlati, katonai alkalmazásaként a porosz–német kultúrában szintén a Napóle-
onnal szembeni háborúkkal kapcsolatban jelent meg, mint a porosz katonai kiváló-
ság mintája.31 Kreskay Imre a Buzdittó versek a’ felkelő Magyar Nemességhez 1809-dik 
eszt. című inszurrekciós költeményében éppen ezt az aspektusát eleveníti fel a Spár-
tához köthető toposzrendszernek. Kreskay a Spártához hasonlított haza védelmét 
az angyali eredetű korona, a király és a törvények (az „ősi alkotmány”) hármasságá-
val azonosítja: „Buzdúljon fel! oh Magyar Nép! / Nemes Véred Hazádért: / 
Buzdúljon fel te szent, és szép / Angyali Koronádért: / Királyodnak személlyében / 
Igaz édes Atyádért: / Törvényednek szentségében / Léted’ védő Spartadért.”32 

A katonai erények ennél tágabb értelmezése jelenik meg Horváth József Elek 
versében. A költeménynek az asszonyok inszurrekcióban betöltött szerepét tárgyaló 
strófáiban Spárta nem csupán a hazáért és a (nemesi) szabadságért vívott küzdelmet 
jelképezi, hanem az asszonyokra átvitt férfierényeket is: „Holgyink, ’s kedveseink 
rajtunk bánkódni, ugyan mért / Tudnának? sőt sok szemeim’ láttára beszéllé: / 
Hogy maga-is fegyvert rántván, kész volna csatára / Kelni Hazájáért, ’s vagy vérét 

                                                      
28  A legtöbb vers az 1809-es évhez köthető. Császár Elemér: Az utolsó nemesi felkelés a magyar irodalom-

ban. Győr, 1909. 

29  Ódor Imre: A „vérrel adózás” illúziója. Nemesi felkelés és adómentesség a felvilágosodás és a francia háborúk 
korában. Levéltári Közlemények, 58. évf. (1987) 1–2. sz. 159–173., 159. Az inszurrekciós propa-
gandában és a republikánus nyelv magyarországi változatában jelentős szerepet kapó „una 
eademque nobilitas” elve, amely az idealizált „katonai (nemesi) demokrácia” melletti érvként szol-
gált, a gyakorlatban természetesen igencsak korlátozottan érvényesült. Vö. Szijártó M. István: A 
nemesi adómentesség. In: uő.: Nemesi társadalom és politika. Tanulmányok a 18. századi magyar ren-
diségről. Budapest, 2006. 145–161. 

30  Az érintettek a személyes „felülésen” túl az inszurrekció terheihez subsidiummal (segély) is hozzá-
járulhattak, amely „szabad felajánlás tárgya, mértéke tetszőleges, korlátozott időre szól”. A részt-
vevők köre esetről-esetre változik. Poór János: Adók, katonák, országgyűlések: 1796–1811/12. Buda-
pest, 2003. 106., 97–98. 

31  Roche, Helen: ‘Go, tell the Prussians…’: The Spartan Paradigm in Prussian Military Thought during the 
Long Nineteenth Century. New Voices in Classical Reception Studies, vol. 7. (2012) 28. 

32  Kreskay Imre: Buzdittó versek a’ felkelő Magyar Nemességhez 1809-dik eszt. Veszprém, [1809] 3. 
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ontni, ha azt úgy / Végzi az ég, avagy láurust szaggatni, ’s felosztni / Azzal az ifjú-
val, kivel a’ szívét is elosztá. – / Tudják ők, hogy főbb kötelesség a’ Haza mellett / 
Vini, szabadságunk’ fen tartván ép erejében / Mint sem Amor nyomorúlt rabjává 
lenni bolondúl. / Spártai Aszszonyokat nemzt Hunnia, Drága Druszám! – kik / A’ 
puha élethez nem szokván, férjfiat, és nem / Fél embert szülnek.”33 A vers narratí-
vájában a potenciálisan vitézi erényeket gyakorló és ebben az értelemben a politikai 
test részének tekinthető nemesasszonyok képe mellett megjelenik a „puhasággal” 
szemben az egyszerűségre nevelés képzete is. Egy 1809-es röpirat hasonlóan fogal-
maz, amikor a vitézi erkölcsökre nevelés fontosságát igyekszik szemléletessé tenni, 
amelyben a három athéni hadvezér (Miltiadész, Themisztoklész és Kimón) mellett a 
spártai Leónidaszt is megtalálhatjuk a vitézi erkölcs görög példái között. A katonai 
diadal okát az ismeretlen szerző a városállamok patriotizmusában és republikánus 
értékei (haza és szabadság) iránt érzett „buzgóságban” találja meg, hiszen „a’ Görög 
Polgárok jobbára azért születtek; hogy oltalmazói legyenek hazájoknak, és 
szabadságjoknak. A’ haza, és szabadság eránt viseltető forró buzgóság élesztette, és 
Vitézekké tette őket. A’ Spártabéliek 30, az Athénebeliek pedig 40 esztendeig is 
tartoztak, ha életök engedte, a’ táborban szolgálni. De már az előtt, ifjú korokban, 
készíttettek a’ Vitézségre.”34 Az elpuhultság leküzdéséhez és a politikai közösség 
megőrzéséhez tehát nem elég „férjfiat” szülni, de az ifjúkortól szinte élethosszig 
tartó katonai nevelésre és folyamatos készenlétre is szükség van. 

Kováts Antal 1797-es inszurrekciós röpirata a francia háborúk kapcsán már az 
államelmélet szempontjából is jelentősebb következtetéseket von le és a francia 
hadseregben a veszedelmes és zsarnok hódítót ismeri fel: „Oh könnyenn hivő 
eggyűgyű Ember, okúlj, kérlek, a’ Tapasztalásból, ’s ne hidj a’ Syreni Szavaknak! 
[…] Nem látod-e’ hogy az el-foglalt Tartomány’ Ifjait maga előtt hajtja, ’s vezeti az 
Áldozatra? ’s te még-is a’ Szabadítónak Képét esméred benne?”35 A hadseregről a 
súlypont a Direktórium francia köztársaságának romlottságára kerül át, amelynek okát 
a republikánus erkölcs hanyatlásában találja meg a szerző: „Nem, nem, sem Róma, 
se’ Spárta, még a’ Republikánusi Erkölts Virágzóbann vólt köztök, ily maga Hasznát 
kéreső Prédálásra nem vetemedtek, a’ Virtus egyedül ’s a’ Tisztelet gyúllasztották 
azokat a’ nagy Tettekre.” A „virtus” és a „tisztelet” (honor, honestas)36 antik erényei és 
a példaértékű spártai–római modell a hódítók önzésével kerül szembe, és a szerző a 
nemesi felkelés kapcsán egy (a francia) köztársaság morális állapotáról a republi-

                                                      
33  Horváth József Elek: N. T. Horváth András Téti Plebánus-Úr’ jeles verseire, mellyeket a’ felkelő nemzethez, 

a’ buzogányos vitéz Magyarokhoz intézett, felel Horváth József Elek Azon Felkelő Buzogányosok’ eggyike N. 
Vas. Vár-Megyében. Szombathely, [1809] f2v. 

34  Hazafiui emlékeztetés a’ vitézségre; a’ föl kelő magyar Nemességhez. Szeged, 1809. 4–5. 

35  Kováts Antal: Fegyver fogásra ébresztő beszédek mellyeket azon alkalmatossággal a’ midőn a republikánusi 
frantzia sereg Magyar ország széléig Stajer ország felől elő nyomúlt élő nyelvel mondott Kováts Antal weszprémi 
káplán a’ weszprémi Anya-templomban. Veszprém, 1797. 8–9. 

36  Kresznerics Ferenc: Magyar szótár. Buda, 1831. 260. 
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kanizmus beszédmódjában mond lesújtó véleményt. Kováts voltaképpen azt állapít-
ja meg, hogy az antik mintákra építő és a „múlt felé forduló” forradalmi minták a 
visszájukra fordultak a birodalmi ambíciókkal szükségszerűen együtt járó hódítás és 
önzés miatt. 

A versek egy részében a spártai (vagy római) „vitézekkel” szemben már egy 
nemzeti mitológia és panteon kerül előtérbe. A 18. század végén, a 19. század elején 
formálódnak ki azok a narratívák, amelyekben „az addig különféle kontextusokban 
értelmeződött különféle toposzok a máig érvényes jelentésű kulturális alakzattá 
állnak össze”.37 Az ókori minta így gyakran elveszti idealizált jellegét, és az antikok-
kal való összevetésben a nemzeti történelem mitikussá stilizált kulcsfigurái erénye-
ikben és tetteikben, a 18–19. századi szerzők interpretációjában nemegyszer meg is 
haladják az antik hősöket. Részben erre utal a bárdköltészeti szerephagyományhoz 
csatlakozó38 Csokonai az inszurrekció kapcsán született versében (A’ nemes magyar-
ságnak felűlésére, 1797.). A költemény bár támaszkodik a klasszikus toposzokra, az 
összehasonlítás során igyekszik leszámolni az ókori ideálok mindenhatóságával: „Ha 
régen érzette a’ hadi Poézis, / Neszét a’ sanyarú Spártai vitéz is, / És bátor lélekkel 
ment ellenségire / A’ sánta Tirtéus’ sánta verseire: / Hát a’ Magyar nemzet, a’ ki 
nagylelkű is, / Nem tsak vitéz, hanem nemes érzésű is, / Nem buzdúlna é fel a’ 
vitéz érdemre / Magyarhoz magyarúl tett serkentésemre?”39 

 

Az alkotmány stabilitása és a spártai egyszerűség 

 

A hadi erények mintájaként használt Spárta-toposznál ritkábban tűnik fel az alkot-
mány stabilitását kifejező vagy az egyszerűség utópikus mintájaként felfogott Spárta. 
Spárta a klasszikus századfordulón Bessenyei politikaelméleti műveiben jelenik meg a 
leginkább reflektált formában. Bessenyei ugyan Ágisának színteréül – Guérin de 
Bouscalon keresztül, Plutarkhosz hatására – Spártát választja,40 azonban a drámában 
nem a klasszikus spártai politikai-társadalmi modell lesz fontos, hanem az uralkodó, 
Mária Terézia, az udvar és a rendek viszonyát tárgyaló aktuálpolitikai mondanivaló,41 

                                                      
37  Debreczeni Attila: Nemzeti nagylét, nagy temető és – Batsányi. Studia Litteraria, 50. évf. (2012) 1–2. sz. 68. 

38  Debreczeni Attila: „Fenség” és „Grácia”. Ízléstörekvések a 18. század végének magyar irodalmában. Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 104. évf. (2000) 3–4. sz. 339–341. 

39  Csokonai Vitéz Mihály Összes művei. Költemények. 4. köt. 1797–1799. Sajtó alá rendezte: Szilágyi Fe-
renc. Budapest, 1994. 12. 

40  Az Ágis eszmetörténeti helyéről és Plutarkhoszról, mint a tragédia forrásáról lásd Elek Oszkár: 
Bessenyei György Ágis tragédiájá-nak forrásai. Irodalomtörténeti Közlemények, 53. évf. (1943) 3. sz. 
193–204. 

41  Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, 1994. 81.; Csetri Lajos: A politikai 
gondolkodás tükröződése a felvilágosodáskor magyar költészetében. In: uő.: Amathus. Válogatott tanulmá-
nyok. 2. köt. 249. 
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ezen keresztül pedig az udvari világ kritikája.42 Bessenyei 1777-es kötetében már a 
politikaelmélet kontextusában kerül elő Spárta (Az emberi-nemnek munkájirúl), az 
ember alkotta intézmények mulandóságának és a republikánus nyelv ciklikus törté-
nelemszemléletének demonstrációjaként. Egy, a Magyar Museumban megjelent 
Ányos-vers a Gondviselést megszemélyesítve ehhez hasonlóan szólal meg, amikor a 
hanyatlások és aranykorok körforgását támasztja alá Spárta felemelkedésének és 
bukásának példájával:43 „Te vezetted Cézárt Rubikon’ partjához; / Szomorú Spártá-
nak dőlő falaira / Te vontál örökös fátyolt hamvaira, / így tsinálsz várokat kórós 
pusztaságból, / ’S ismét pusztaságot kevély uraságból!” Bessenyei versében is egy 
felsorolás részeként, szintén Caesar intő példája után kerül sor Spártára és törvény-
adójára: „Likurgus-is régen a’ halandóságban / Menny-országot akart tsinálni Spártá-
ban; / De meg-nem maradott fel-talált törvénye; / Le-verte munkáját a’ nép szöve-
vénye. / Szélveszeink között minden el-változik, / A’ mi ma virágzott hólnap az el-
múlik.”44 A toposszá merevedett Spárta és Róma közötti különbség alapját részben 
a két város alkotmányaiból eredezteti a kora újkori politikaelmélet. Amíg Róma 
törvényei hosszabb időn át felhalmozott kollektív tapasztalat eredményei, addig 
Spárta konstitúciója Lükurgosz, mint törvényadó pillanatnyi teremtő műve. Besse-
nyei általában pozitív színben tünteti fel Lükurgoszt, akit arra kér Spárta, hogy „ad-
jon néki jó törvényeket”, mert „többet tudot, és böltseb volt hazájának régi romlot 
törvényeinél”.45 Bár az alapvetően „megőrző” és védekező jellegű spártai alkotmány 
hosszabb ideig garantálhatja a politikai közösség stabilitását, mint egy hódításra 
berendezkedő köztársaság, de ahogy Bessenyeinél is látjuk, az „utópikus” alkot-
mányt létrehozó, egyszemélyi törvényadó akarat legalább ennyire kiszolgáltatottá is 
tesz. A természet világában azt is leírja, hogy a királyban megszemélyesített spártai nép 
„Öt száz esztendeig mint egy el huzhatta”, ami az ember szüntelen változtatásra 
való hajlama miatt így is kivételesnek számít a történelemben.46 

Bessenyei más munkáiban is gyakran folyamodik Lükurgosz példájához. A Méltó-
ság keservében Lükurgosz rendszere úgy jelenik meg, mint ahol „A Nemzet tanátssal; 
’s tellyes szabadsággal. / Függöt Királlyitul egész méltósággal.” A spártai alkotmány 
tökéletlenségének oka Bessenyei szerint a „Község” által választott ephoroszok 
(oligarchikus) túlhatalma, melytől „egy valósággal nagy Embernek élete, szabadsága 
sem lehetet bátorságba”. Spártában „a’ mértékletes Birák nyomták el mindenik 
részt” és az egyént úgy, hogy a „tanátson” keresztül lényegében a csőcselék uralma 
és középszerűsége jutott érvényre. (Ez nagyjából megfelel a görög ochlokrácia 

                                                      
42  Lásd Bíró Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai. Budapest, 1976. 110–131. 

43  Első folyóirataink: Magyar Museum. I. Szöveg. Kiadta: Debreczeni Attila. Debrecen, 2004. 52. 

44  [Bessenyei György]: A Besenyei György Társasága. Bécs, 1777. 91. 

45  Bessenyei György összes művei. A Holmi. Sajtó alá rendezte: Bíró Ferenc. Budapest, 1983. 274–275. 

46  Bessenyei György összes művei. Időskori költemények. Sajtó alá rendezte: Penke Olga. Budapest, 1999. 
469–470. 
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fogalmának, amely Bessenyeinél egybevág a demokrácia leírásával.)47 Bessenyei az 
ókori városállamot sajátos szabadsága és nevelési rendszere miatt is kritikával illeti, 
hiszen „Spártának törvénnye fene vadakat szült”, és nem csupán a szánakozást 
irtotta ki az emberből, de a tömeget önmaga zsarnokává is tette.48 Az antik politikai 
rendszerek megítélése azonban nem minden esetben ilyen negatív. Bessenyei, ami-
kor a vármegyéről ír, amely definíciója szerint „[e]gy kis ország, Respublica”, akkor 
Spártát és törvényadóját más ókori államokkal (Karthágó, Róma, Athén) és hősök-
kel együtt példaként állítja a megyegyűlések és a vármegyei politika elé: „Nints oly 
nagyság sokaság, de látom az emberi természetet.”49 Egy helyütt, saját sárospataki 
diákéveire hivatkozva a református gimnáziumok curriculumainak hiányosságaként 
rója fel, hogy – többek között – „Licurgusrol, semmit sem tudtunk”.50 

A Révai Miklós által 1789-ben kiadott, Orczy Lőrinc és Barcsay Ábrahám episz-
toláiból kinőtt kötetben már egy másik értelmezése fordul elő a Spárta-toposznak. 
Orczy és Barcsay az erkölcsök kontextusában tesz említést az ókori városállamról, 
amely a jelenkor romlottságát bíráló luxus-diskurzusba ágyazódik be.51 A „pompá-
zás” káros hatásait a republikanizmus érvkészletével ostorozó szerzők azonban nem 
egy esetben maguk is védelmükbe veszik a luxus jótékony hatásait (így tett Orczy és 
Ányos Pál is).52 Barcsay a közösség morális állapotát kárhoztatva említi meg Spártát 
a Farsanggal történt verekedés Pesten című költeményében: „Rút dolog! nem történt ez 
hajdan Spártábann, / Nem gyűlt ott a’ Község dobzódó pajtábann, / Hogy ott bor 
gőzölvén szédelgő agyábann, / Éjjel lármát vigyen jámbor’ hajlékábann.”53 Röviden 
ki is fejti, hogy mit ért a spártai ideálon: „Nem vették örömnek ott a’ dévajságot, / 
Erkölts józan szívbenn lelt ott vigaságot, / A’ szépek szerettek vitéz ifjúságot, / 
Mint ezek kedvelltek szűz ártatlanságot.”54 A jámborság (probitas és pietas értelmé-
ben)55 erényének hangsúlyozására itt még meglehetősen általánosító módon, inkább 

                                                      
47  A’ társaságnak eredete és országlása. In: Bessenyei György összes művei. Prózai munkák 1802–1804. 

Sajtó alá rendezte: Kókay György. Budapest, 1986. 168., 178–186. A demokrácia a szövegben el-
sősorban Athénra jellemző, de Bessenyei demokratikusnak tartja Spártát is. 

48  Időskori költemények, 99–100. 

49  Lásd Magyar Országnak Törvényes Állása. In: Prózai munkák, 196. 

50  A Holmi, 246. 

51  Hont, Istvan: The Early Enlightenment Debate on Commerce and Luxury. In: Goldie, Mark – Wokler, 
Robert (eds.) The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought. Cambridge, 2008. 
379–380. 

52  Bíró Ferenc szerint a nemzetietlenséget és a módit ostorozó tendenciák 1780 után erősödtek fel a 
magyar irodalomban. A józsefi intézkedésekkel szemben jó szolgálatot tett az egyszerűségre és az 
ősök erkölcseire hivatkozó republikánus érvelésmód. Bíró: A fiatal Bessenyei, 215–216. 

53  [Barcsay Ábrahám]: Farsanggal történt verekedés Pesten. In: Két Nagyságos Elmének költeményes 
szüleményei. A’ költeményes Gyűjtemény öregbedésére a’ nagyságos Szerzőknek egyező 
akaratjokból közre botsátotta Révai Miklós. (a továbbiakban: KSz) Pozsony, 1789. 116. 

54  Uo. 

55  Kresznerics: Magyar szótár, 274. 
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az egyén, mint a társadalmi-politikai közösség szempontjából kerül sor. Orczy a 
katonai erényekre nevelés és a technikai haladás konfliktusa kapcsán említi ironiku-
san az antik toposzt: „Ha Spártai Polgár most Budára jönne, / Nevelés’ módjáról 
kérdéseket tenne, / Sok pántlikás Papot, hiszem, ki vezetne, / Mesterek’ ’s Atyákat, 
tudom, ki nevetne.”56 A Spárta-toposznak a nemesi nemzet erkölcsi állapotára kiter-
jesztett értelmezése is megjelenik Orczynál. Az Erköltsök’ romlásáról írva a hanyatlást 
az ősök szokásaitól és törvényeitől való elfordulást, a nemesi társadalmat figyelmez-
tetve, az összehasonlítás és az antik minta pesszimista felidézésével nyomatékosítja: 
„Minek hozod elő Sparta’ Vitézeit, / Lycurcus’ ’s több Görög Szentek’ Törvényeit? / 
A’ mostani élők ezek’ erkőltseit / Meg vetik, ’s kerűlik nyomott ösvényeit.”57 Az 
erkölcsi korcsosulás okát a különböző kultúrák közötti korábbi viszonyok felboru-
lásában jelöli meg: „Miólta nemzetek öszve keveredtek, / Módit, ruhát, vétket egy-
mással közlöttek, / Emberek rosz útra félre vetemedtek, / Régi jobb szokások meg 
vesztegettettek.”58 Orczynak az erkölcsi hanyatlásról szóló verséhez nagyon hasonló 
képet fest Ányos Pál a nagyszombati nemes ifjúsághoz írott versében (A régi magyar 
viseletről). Ányos 1782-es költeményében a hanyatlás okait az öltözködés jelentősé-
gének kiemelésével konkretizálja: „Ó, szerencsés Spárta, Likurgus atyáddal, / Ki 
mennyei lelkét közlötte hazáddal, / Nem hordtad te szomszéd nemzetek ruháját, / 
Azért követted úgy őseid példáját.”59 A vers egyik lábjegyzete egy olyan követelés-
nek is hangot ad, amely majd az 1790-es nemesi felbuzdulás idején nagy jelentőség-
re tesz szert: „Likurgus 6-dik törvénye arról szól, hogy még az idegen ruházotot 
készítő mesteremberek is tiltassanak el Spártától. Mely hasznos törvény!”60 Az 
1790-es évben ugyanis több szövegben megjelenik ez az igény, és az 1790–91-es 
országgyűléssel lehetőség nyílik arra is, hogy az idealizált magyar viseletet a nők és a 
férfiak esetében is törvény által szabályozzák. Gvadányi József például terjedelmes 
országgyűlési röpirata utolsó néhány oldalán intéz ez ügyben felhívást a diétához: 
„Nemzetem Törvényt tégy, kérlek, a’ ruhárúl.”61 Miller Jakab Ferdinánd német 
nyelvű röpirata szerint amennyiben a magyarok visszafogadják nemzeti viseletüket, 
a „patriotizmus” a vallásba, az alkotmányba és a szokásokba is belefonódik majd, 
hasonlóan az ókori görögökhöz és a rómaiakhoz.62 A magyar viselet és az idegen 

                                                      
56  [Orczy Lőrinc]: A’ mennykő háritó dárdákról. KSz, 210. 

57  [Orczy Lőrinc]: Erköltsök’ romlásáról. KSz, 198. 

58  Uo. 

59  Jankovics József – Schiller Erzsébet (szerk.): „Higgy, remélj, szeress!”: Ányos Pál versei, szépprózai írásai 
és levelei. Veszprém, 2008. 59. 

60  Uo. 

61  [Gvadányi József]: A’ mostan folyó ország gyűlésének satyrico critice való leírása a’ mellyet Egy Isten mezején 
lakó Palócznak színlése alatt írta azon buzgó szívvel bíró Hazafi, a’ kinek pennájából folyt ki a’ Falusi Nótári-
usnak Budára való Útazása. Lipcse, 1791. 288. 

62  [Miller Jakab Ferdinánd]: Gedanken über die Nazionaltracht der Frauenzimmer in Ungarn und einige andere 
Gegenstände wider das berüchtigte Buch Ninive. [h. n.], [1790]. 
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(elsősorban német) ruha ellentéte egy olyan keretben jelenik meg, amely az egyszerű 
öltözetet az erkölccsel és a mértékletességgel kapcsolja össze. Ányos Pálnál a spártai 
mintájú egyszerű viselet a mértékletesség és a nemesi nemzet jólétének előfeltétele: 
„Együgyü öltözet, csinos tisztasággal, / Mértékletes élet, igaz jámborsággal. / Er-
kölcsök szállása, nem pedig gőgösség, / Melyet vétek követ, s végtére szegény-
ség.”63 Ezzel az „együgyü” ruházattal Ányos az elpuhultságot és amoralitást képvi-
selő ruhadarabokat állítja szembe, amelyek külföldi hatásra terjedtek el az ifjúság 
körében, és alapvetően idegenek a magyaroktól. 

A spártai társadalomról alkotott vízióban az öltözetek hasonlósága és összefüggé-
se a társadalom morális állapotával egyben a politikai identitás megőrzésének záloga 
is. Az ilyen módon elképzelt ideális nemzeti öltözet egy olyan kifelé zárt társadalmat 
feltételez, amelyben a külföldi divatok ab ovo idegenként és a saját közösségre nézve 
veszélyforrásként jelennek meg. Az 1790-es évben a magyar ruha és az erkölcsi ha-
nyatlás víziója már egy komplex keretbe ágyazódik be. A republikánus beszédmód-
ban a korona Budára szállítása az „ősi alkotmány” helyreállítását és az „ősi” nyelv, a 
ruha és a szokás, illetve törvény visszatérését szimbolizálja. Kazinczy Prónay László-
hoz írt 1790-es levelében, illeszkedve a politikai diskurzus főáramához, a 
republikanizmus egy másik fontos toposzát eleveníti fel. Hanyatlástörténeti narratí-
vába illeszti az 1790-es évet megelőző időszakot, és a köztársaságkori Róma bukásá-
nak mintájára a politikai idegenségben, a „nap-paizsok alatt, le-vontt süvegekkel, fel-
tornyozott hajjal, tarka strimfliben” sétálgató „el-asszonyosodott, el-puhúltt 
Nép[ben]” látja a romlás okát.64 Az idegenség okozta elpuhultságot és nemzeti ha-
nyatlást mint társadalmi-politikai problémát Kazinczy a republikanizmus beszéd-
módjában fogalmazza meg, s nem marad el a Spárta-toposz sem: „A’ ki-állott vesze-
delmek tanítottak-meg bennünket, hogy az Egyenetlenség, Versengés, a’ külföldi 
Asszonyok, öltözet és szokás, a’ Spártai mértékletességtől – miért Spártai? – a’ Ma-
gyar mértékletességtől való el-távozás olly közelnyire ragadta végső el-pusztúlásához 
Hazánkat, hogy még neve el-törlésétől is méltán retteghetett.”65 Jól látszik, hogy a 
fiatal Kazinczy sok kortársához hasonlóan az idegen (elsősorban német, ám áttétele-
sen francia) divatok követését a „visszavonás”,66 azaz a „discordia” nemesi nemzet 
politikai testét felbomlasztó hatásával kapcsolja össze. A római–spártai szabadság 
bukásának intő példája egyben a római erény végét is jelenti, a „libertas” és a „virtus” 
között tehát axiomatikus kapcsolat van. A szabadság hanyatlását a viselettel össze-
függésben, az idegen divatok, ezeken keresztül pedig az idegen szokások, nyelv stb. 
átvétele okozza, amely elpuhultsághoz, pártoskodáshoz, a virtus eltűnéséhez, majd 
Róma bukásának mintájára, a nemzet, nép bukásához és eltűnéséhez vezet. 

                                                      
63  „Higgy, remélj, szeress!”, 59. 

64  Kazinczy Ferenc levelezése. 2. köt. Sajtó alá rendezte: Váczy János. Budapest, 1891. 82. 

65  Uo., 84. 

66  A fogalomhoz lásd: Bíró: A felvilágosodás, 190–193. 
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A kor magyarországi szerzői közül Révai Miklós fejtette ki részletesen a spártai 
mintának a francia forradalomban betöltött szerepét. Révai A franciaországi zendülésre 
írott versében ahhoz az értelmezési hagyományhoz csatlakozik, amely az amerikai 
és a francia forradalomban elsődlegesen az antik erények újraalkotására tett kísérle-
tet lát. Ennek a republikánus tradíciónak a középpontjában a fegyverviselés jogával 
rendelkező, a szabadságait tevékenyen gyakorló állampolgár áll. Az elképzelés egyik 
eszmei kútfője Rousseau, akinek a lengyel alkotmánytervezetéből egy részlet, amely 
pozitív színben tünteti fel Spártát, már 1790-ben megjelent az Orpheus első köteté-
ben, Kazinczy fordításában.67 John G. A. Pocock jegyzi meg a „konzervatív felvilá-
gosodásról” szóló tanulmányában, hogy a francia forradalmat „milyen könnyű volt 
alapvetően reakciós mozgalomnak látni, mely Európa-szerte az arisztokratikus szu-
verenitás védelme alatt álló, felvilágosult és haladó modernitás ellen fordult”.68 Ré-
vai költeményében is az antik minta legitimálja a zsarnokellenes forradalmi erősza-
kot, amely elsősorban a politikai szabadság visszaállítását jelenti: „Ébred az a nem-
zet, ébred sok kárára, / S érez, mint Spártának nagylelkű polgára. / Az emberi 
nemnek sértett igazságát / Már szívére veszi haza szabadságát. / Megrázza láncait, 
fogát csikorgatja, / Nemes bosszújában a nyűgöt szaggatja.” A forradalomban min-
taként szolgáló Spárta-toposz, egy rendellenes állapot megszüntetését (nagyvárosi 
elpuhultság, bujaság) hivatott jelképezni: „Vénus lakóhelye! Puhaság példája! / 
Meggyengült világnak vásott oskolája, / Páris! Intlek, légy most Spárta s rabláncodat 
/ Szakaszd széllyel s mutasd erős szándékodat!”69 Jól látszik a versben az is, hogy 
Spárta modellje, valamint a forradalom nem csupán egy szűkebb, francia kontextus 
számára példaértékű, hanem az „emberi nem” és a „világ”, implicit módon Magyar-
ország számára is. A Révai által is idealizált spártai minta követése azonban 1793-
ban a visszájára fordul és a jakobinus diktatúra alatt Robespierre és Saint-Just kezé-
ben a terror eszközévé válik. A spártai „utópia” a Közbiztonsági Bizottságon 
(Comité de Sûreté Générale), a gyanúsakról szóló törvényen (Loi de suspects), valamint a 
tömeges mozgósításon (levée en masse) keresztül olyan állapotban tartja a társadalmat, 
amely önmaga megőrzésének zálogát az önmagával folytatott folyamatos háború-
ban találja meg.70 

                                                      
67  Első folyóirataink: Orpheus. Kiadta: Debreczeni Attila. Debrecen, 2001. 37. 

68  Pocock, John G. A.: Konzervatív felvilágosodás és demokratikus forradalmak. Amerika és Franciaország esete 
brit perspektívából. In: Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet 
cambridge-i látképe. John Dunn, John G. A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmá-
nyai. Pécs, 1997. 239. 

69  Mezei Márta (szerk.): Magyar költők 18. század. Budapest, 1983. 386–387. (A teljes szöveg az 
OSZK kézirattárában található.) 

70  Mehta, Varad: ‘Lightning in Vast Shadows’: Sparta and the Reign of Terror. In: Mikaberidze, Alexander 
(ed.): Consortium on the Revolutionary Era: Selected Papers. 2010. 80–83. 
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Konklúzió 

 

Az 1789 és 1809 között született politikai irodalom vizsgálata alapján megállapítható, 
hogy Spárta toposza – az európai eszmetörténethez hasonlóan – önmagában rendkívül 
ritkán fordul elő. Amennyiben az egyes szerzők konkrétan Spártáról beszélnek, azt 
általában a magyarok „ősi erényeivel” vagy a klasszikus republikanizmus más toposzai-
val kapcsolatban teszik. A görög minta helyett általában a római köztársaság (ritkábban 
császárság) jeles személyiségeinek a panteonjára és polgári erényeire történő utalások 
fedezhetők fel a forrásokban. Ebben komoly szerepe lehet annak, hogy „az iskolai okta-
tás révén széles körökben elterjedt deákos klasszicizmus elsősorban a latinos műveltsé-
get terjesztette, s antik példákért sokkal inkább a római, mintsem a görög irodalomhoz 
nyúlt vissza”.71 Szajbély Mihály itt elsősorban Athénra, illetve a nem-spártai görögségre 
gondol, amikor a görög kultúra felé fordulást, tágabb európai kontextusban, az „ellapo-
sodott latinos kultúrával” szembeni esztétikai reakcióként értelmezi.72 Márton István 
1794-ös görög tankönyve,73 amelynek „megjelenése után közel fél évszázadig nem jelent 
meg magyar nyelvű görög nyelvkönyv”,74 ennek a deákos műveltségnek a túlsúlyán 
kíván enyhíteni úgy, hogy az utánzók (rómaiak) helyett, az utánzottakat (görögök) állítja 
előszavának középpontjába.75 Kölcsey a Nemzeti hagyományokban, ehhez nagyon hason-
lóan, „másodrangúnak láttatja a rómaiak kultúráját, nem eredetinek, a görög kultúra 
puszta utánzásának”.76 A Spárta-toposz ritka előfordulását indokolhatja az is, hogy a 
magyar szerzők magyar közönségre való tekintettel az antik példák egy részét a magyar 
történelemből származó utalásokkal cserélték fel. A nyugati politika- és államelméletben 
nagy hagyománnyal rendelkező Athén–Spárta vagy Spárta–Róma ellentét csupán ritkán 
és töredékesen jelenik meg reflektált formában a korszak politikai irodalmában. Ugyan-
akkor azokban az esetekben, ahol Spártát a republikanizmus beszédmódjában használ-
ják, ott lényegében a „plutarkhizmus spártai ágának” más jellemzőit is megtalálhatjuk. A 
szövegek nagy részében nem csupán Spárta és Róma, de az antik patriotizmus mintája-
ként Athén toposzai is egymást erősítve vannak jelen, válnak felcserélhetővé és egyen-
rangúvá egymással. A köztársasági Róma dominanciája azonban a vizsgált korszakban 
mindvégig jellemző. Gyakran előfordul az is, hogy az antik példák megidézése a „görö-
gök és rómaiak” kettősségére egyszerűsödik. 

                                                      
71  Szajbély Mihály: „Idzadnak a’ magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában, a 

18. század közepétől Csokonai haláláig. Budapest, 2001. 199. 

72  Uo., 200. 

73  Márton István: A’ görög nyelv’ első kezdete. Győr, 1794. 

74  Fehér Katalin: Magyar nyelvű tankönyveink és a sajtó a 18–19. század fordulóján. Magyar Könyvszemle, 
115. évf. (1999) 3. sz. 325. 

75  Ugyanakkor a korszakban nem jelentéktelen a görögökről is tudósító római források szerepe az 
iskolai oktatásban. Vö. Kecskeméti Gábor (szerk.): Római szerzők 17. századi magyar fordításai. Bu-
dapest, 1993. 720–722. 

76  Takáts József: Politikai nyelvek a „Nemzeti hagyományok”-ban. Holmi, 23. évf. (2011) 9. sz. 1090. 
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“I dreamt about Rome, Athens and Sparta…” The Theme of Sparta in Hungarian Political 
Literature at the Turn of the Eighteenth to the Nineteenth Century 

 

By presenting different variants of the theme of Sparta, this study attempts to better 
understand the role political speech played in the course of the history of republi-
canism in Hungary. In his authoritative study about Berzsenyi’s poetry, Lajos Csetri 
writes about the intellectual tradition of the “Spartan branch of Plutarchism” which 
is centred upon the ideal of a virtuous military democracy. Themes of ancient origin 
can be easily incorporated into the conception of the nobility, which was built on 
the illusions of the ancient constitution, traditions and the notion of paying taxes by 
spilling their blood. This paper examines the role these Sparta-themes, which usual-
ly appeared with reference to significant military events, played in the political lit-
erature of the nobility between 1789 and 1809. Most contemporary works used the 
theme as a means to praise soldiering nobles, but in some cases they drew more 
serious social-political consequences. On the whole we can conclude that, com-
pared to the reference made to Rome, there was an insignificant number of refer-
ences to Sparta at the turn of the century, which is partly due to the fact that con-
temporary literary works of Classicism contained far less information about the 
Greeks. 
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SZENT KORONA ÉS NEMZETI KARAKTER  

A 18. SZÁZAD VÉGÉNEK MAGYAR ESZMETÖRTÉNETÉBEN
 

 

 

Kazinczy László 1790. június 6-i levelében a magyarországi események kapcsán 
azon meggyőződésének adott hangot, miszerint „az a nép, a melynek a Nagyság és 
Szabadság a leg főbb meg külömböztető jele, magát ebben az alkalmatosságban 
Nagy Nemzetéhez érdemessen fogja mutatni”.1 Hasonló módon vélekedett bátyja 
is, amikor egy későbbi alkalommal Prónay Lászlónak ecsetelte a budai koronaőrzés 
alatt tapasztaltakat. Az 1790. június 22-től Abaúj vármegye nemesi bandériumának 
koronaőreként szolgálatot teljesítő Kazinczy Ferenc a budai polgárok viselkedését 
látva a külső jelekben (öccséhez hasonlóan) „egy szabad nemzet” megszületését 
látta, mely „tulajdon törvényeivel, nyelvvel, ruhával” bír és „melynek minden tagja 
fegyvert viselni született, és kész óltalmazója hazájának és királyának”.2 

A két Kazinczy-levél olvasatunkban elsősorban azt példázza, hogy a józsefi kort 
követő politikai átalakulások közepette általánosságban miként volt megfogalmazható 
a 18. század végének nemzeti identitása.3 A pozíció, amely mellett érvelni fogok, 
egyrészt arra vonatkozik, hogy érdemes a nemzeti érzelmek kinyilvánítását egy olyan 
tág tematikai, diszkurzív keretként kezelni, amely a korban számos fontos probléma 
(országgyűlés, koronautaztatás) megtárgyalására nyújtott lehetőséget.4 Ehhez kap-
csolódva az lesz az állításom, hogy az újjáéledő nemzetkarakterológia és a republi-
kánus politikai nyelv felől nézve a korona, mint a politikai közösséget megjelenítő 
szimbólum, eltérő módon a kora újkori használattól, a 18. század végén már csak a 
nemzet erkölcsi karakterének és a király auktoritásának viszonylatában volt értel-
mezhető.5 A tanulmány második felében majd annak bemutatására törekszem, hogy 

                                                      
  A tanulmány a TÁMOP–4.2.2/B–10/1–2010–0030 jelű projekt részeként – az Új Széchenyi Terv 

keretében – az Európai Unió támogatásával és, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával va-
lósult meg. 

1  Kazinczy Ferenc levelezése. (a továbbiakban: KazLev.) 2. köt. Sajtó alá rendezte: Váczy János. Buda-
pest, 1891. 69. 

2  Uo., 84. 

3  Vö. Debreczeni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek. Integráció és elkülönülés a XVIII. század 
végének magyar irodalmában. Budapest, 2009. 25–48. 

4  Még akkor is, ha a nyelvhasználatokat implikáló politikai állásfoglalások sokszor ellent is monda-
nak a más művekben felvállalt intencióknak. Vö. Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. Fogságom nap-
lója. Sajtó alá rendezte: Orbán László és Szilágyi Márton. Budapest, 2009. 126–130. 

5  A politikai nyelv fogalmához lásd Pocock, John G. A.: The Concept of a Language and the métier 
d’historien: Some Considerations on Practice. In: uő.: Political Thought and History: Essay on Theory 
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Decsy Sámuel Szent Koronáról szóló könyvében6 a nemzeti identitást (a korban: 
nemzeti karakter) kifejező patrióta beszéd miként fonódott össze a 18. század végi 
koronahagyománnyal, amelyben meghatározó szerep jutott a kora újkori neosztoi-
cizmus kritikájának és az azt megalapozó protestáns gyökerű naturalista történet-
írásnak. A korabeli nemzeti karakterre az elemzésben úgy tekintek, mint amely a 
nemesi nemzet erkölcsiségét ragadta meg, miközben maga is részese volt a felvilá-
gosodást jellemző komparatív karakterológiai diskurzusoknak.7 Mint azt a két Ka-
zinczy példája is jelezte, a kor közvéleménye ezzel a nemzeti karaktert prob-
lematizáló kora újkori politikaképpel nemcsak egyetértett, hanem megerősítésében 
aktív szerepet vállalt. 

A Béccsel és a német karakterrel való szembenállás formailag már a Kazinczy-
levél egy korábbi szakaszában előkerül, ahol a budai német polgárság „bitang jöve-
vény”, „kit a Duna salakos tajtékjával hányt ki partjainkra”, beszéde pedig a nemzet 
politikai szabadságát korlátozó „despotai hideg parancsolásra” alkalmas „döröngő 
zordon” nyelv.8 De hasonló patrióta ellenszegülés olvasható Keresztesi József nap-
lójában, ahol a német nyelvről azt a végzést hozza a vármegye, hogy „többé azzal 
semmi dolgokban ne éljenek, hanem deákul vagy magyarul. Ha pedig a fels. 
consilium németül irna parancsolatokat, szedjék össze s küldjék vissza.”9 Később a 
protestáns lelkész Keresztesi hozzáfűzi még, hogy ebben az időben a legjobb 
patriotának azt tartották, „a ki ez előtt valamivel megkeserittetvén, szivén sebet 
viselt, és annak megtromfolására minden kedvetlen mediumokat elkövetett”.10 A 
szabadság és hazaszeretet republikánus idiómájával más esetben nemcsak a szem-
benállás, hanem a politikai közösség iránti lojalitás is kifejezhető volt. 

A nádorválasztás idején egy névtelen röpirat azzal érvelt Sándor Lipót alkalmas-
sága mellett, hogy nemesi tulajdonságaiból fakadóan „mind az Hazának, mind pedig 
a’ Palatinusi Méltóságnak Ditsőséget nemzeni fog”.11 Egy másik az összeülő várme-
gyegyűlésekhez intézett alkalmi köszöntő szentenciaszerűen csak annyit tanácsolt, 
hogy „Ahoz tartsad magad’, a’-mit a’ Törvény kér / Erre pözsdűljön-fel benned 

                                                      
and Method. Cambridge, 2009. 87–105.; Szűcs Zoltán Gábor: A diszkurzív politikatudomány mint po-
litikai diskurzustörténet. Tudományszemléleti és módszertani esszé. (Műhelytanulmányok, 2.) Miskolc, 2008. 

6  Decsy Sámuel: A’ Magyar Szent Koronának és az ahoz tartozó tárgyaknak históriája. Bécs, 1792. A szö-
vegelemzéshez a 2008-ban megjelent hasonmás kiadást használtam. 

7  Kuzmics, Helmut – Axtmann, Roland: Authority, State and National Character: The Civilizing Process in 
Austria and England, 1700–1900. Cornwall, 2007. 1–23.; Vö. Richter, Melvin: The Comparative Study 
of Regimes and Societies. In: Goldie, Mark – Wokler, Robert (eds.): The Cambridge History of Eight-
eenth-Century Political Thought. Cambridge, 2006. 147–171. 

8  KazLev. 2. köt. 83. 

9  Magyarország polgári és egyházi közéletéből a XVIII-dik század végén. Keresztesi József egykorú eredeti naplója. 
Kiadta: S. Hoffer Endre. Budapest, 1882. 189. 

10  Uo., 190. 

11  [N. N.] Egyenes szívű magyar azért igaz haza-fiú! Pozsony, 1790. 6. 
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minden vér, ’s ér. / Nyisd-ki sebeidet, beszélld-el sorsodat, / Mihelyst esmérheted 
való Orvosodat.”12 Végül az imént tárgyalt közösséghez fűződő lojalitás a korona 
felől is kifejezhető volt. Péczeli József a korona budai utaztatásáról írott alkalmi 
versében kiemelte, hogy bár a korona „Hazánk disze ’s ditsősége”, a concordia eme 
idilli állapota csak akkor valósulhat meg „Ha kedves Királyunk’ fején e’ kints ra-
gyog”.13 Ugyanő egy másik könyvében már a közösség virágzását segítő közjót is a 
korona mindenkori sorsával kötötte össze: „a’ Koronának sorsával a’ Közönséges 
bóldogságnak sorsa is, igen együtt járt mind eddig.”14 Bár maga a textus egy a koro-
na budai megérkezése alkalmával elmondott beszédre hivatkozott, más szövegek is 
hasonló megállapításokat közöltek ebben az időben. A korona győri átvonulását 
tárgyaló röpiratokban például gyakran szerepelt a helyi polgárság és Rajzoló Oskola 
ünnepi inskripcióinak ismertetése: „Napunk viradása; Hazánk ujulása; Egünk derü-
lése; Törvényünk ereje; Szabadság épsége; Nemzetünk élete; Ohajtásunk czélja, 
Sebünk orvoslása; Panaszunk szünete; Örömünk kezdete.”15 Az ilyen feliratok és 
sokszor tulajdonosaik kiemelése (Platzer kereskedő, Pitner doktor vagy Dozler 
patikus) ezekben a tudósításokban a tájékoztatás funkcióján túl egy olyan konfigu-
ráció alátámasztását is szolgálta, mely a korona sorsát és a közjó republikánus ér-
telmezését egy kérdésként kezelte. A koronautaztatás eme emlékezetes ünnepi mo-
mentuma a közjó és a korona sorsa közötti párhuzam megfogalmazása mellett a 
nemzeti karakter kifejezésére is jó alkalmat szolgáltatott. 

A nemzeti karakterológia eszmetörténeti irodalma (felhasználva a történeti iro-
dalomban gyakori „nemesi natio” és „hungarus”-tudat fogalmakat16) a kortársak 
vitáiban a folyamatosan erősödő nemzeti érzelmeket keretbe foglaló késő felvilágo-
sodás-kori idiómát lát.17 A késő felvilágosodás nemzetkarakterológiája az eddig 
látott erkölcsi jellemzők mellett a kor tudományos statisztikáiban érvényesülő 

                                                      
12  [N. N.] A’ jó magyarhoz. Pest, 1790. 10. 

13  Péczeli József: A’ magyar koronához. Mindenes Gyűjtemény, 1790. III. negyed, XVIII. levél, 280–
283. 

14  Uő.: A’ magyar koronának rövid historiája. Komárom, 1790. 43. 

15  Keresztesi József egykorú eredeti naplója, 200.; Vö. Ságvári György: Bécsből Budára. A korona és a nyilvános-
ság, 1790. Hadtörténelmi Közlemények, 123. évf. (2010) 4. sz. 951–952. 

16  Ehhez lásd Trencsényi Balázs: A nép lelke. Nemzetkarakterológiai viták Kelet-Európában. Budapest, 
2011. A felvilágosodás és a modern nemzettudat kapcsolatához Miskolczy Ambrus: A felvilágosodás 
és a liberalizmus között. Folyamatosság vagy megszakítottság? Egy magyar történészvita anatómiája. Budapest, 
2007. A kora újkori nemzettudathoz Szűcs Jenő: Nemzet és történelem. Tanulmányok. Debrecen, 
1974.; Klaniczay Tibor: Nacionalizmus a barokk korban. In: uő.: Pallas magyar ivadékai. Budapest, 
1985. 138–150.; Péter Katalin: A haza és a nemzet az ország három részre hullott állapota idején. In: uő.: 
Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél év-
századból. Budapest, 1995. 211–232. A kora újkori koronadiskurzusokhoz Teszelszky, Kees: Az 
ismeretlen korona. Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás. Pannonhalma, 2009. 

17  Vö. Trencsényi: A nép lelke, 305–312., 313–315.; Takáts József: Politikai nyelvek a „Nemzeti hagyomá-
nyok”-ban. Holmi, 23. évf. (2011) 9. sz. 1088–1096. 
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fiziognómiai paradigma felől is megalapozható volt.18 Trencsényi Balázs szerint 
ugyanakkor az etnográfiai és statisztikai munkákban továbbörökített pluralista iden-
titásmodellt az 1820-as évekre az esztétikai regiszter és a nemzet kulturális alapon 
történő definíciója ásta alá, mégpedig „a nyelvi és kulturális homogenitás értelmé-
ben”.19 A késő felvilágosodás erkölcsi megalapozottságú politikai antropológiai 
paradigmájának hatása azonban még jelen volt a századforduló tájékán megjelenő 
olyan tudományos leírásokban, mint amilyen Schwartner Mártoné vagy Csaplovics 
Jánosé.20 A Tudományos Gyűjtemény 1822-es Némelly hazafiúi emlékeztető szavak a’ Ma-
gyarok lelke és charactere felől című esszéjében például a kontextus kiegészülését jól 
jelző organikus fejlődési minta mellett megtalálható a magyarság konzervatív (rend-
párti21) karakterének republikánus ábrázolása. Bár a szerző eredetileg a francia for-
radalom jelentette káosz megelőzése céljából nyúlt a „békés fejlődés kulcstényező-
jének tekintett” nemzeti lélekhez, a legfontosabb karakterjegyeknek továbbra is „a 
bátorságot, az erényt, az uralkodó szeretetét, a lojalitást, a mérsékletet, és a törvény-
tiszteletet tartotta”.22 

A szabadság, hazafiság és törvényesség politikai erényei gyakran kerültek elő a 
Szent Korona, az országgyűlés vagy az éppen akkor zajló török háború kapcsán. A 
18. század diskurzusaiban a republikánus erénykatalógus nyugati alkalmazói az antik 
mintákra hol klimatikus megalapozással, hol a politikai intézmények derivátumaként 
hivatkoztak.23 Magyar kortársaknál azonban az intézményi és a nemzeti karaktert 
befolyásoló éghajlati magyarázatok mellett a nemesi nemzet történetjogi leszárma-
zása és a kiharcolt, megtartott jogosultságok folytonossága továbbra is konstans 
elem maradt.24 A szabad nemzet ideája, mint a despotikus uralmi formával való 

                                                      
18  Trencsényi: A nép lelke, 42. 

19  Uo., 307–308. 

20  Vő. Török Borbála Zsuzsanna: Patriotic Scholarship: The Adaptation of State Sciences in Late Eighteenth-
Century Transylvania. In: Trencsényi, Balázs – Zászkaliczky, Márton (eds.): Whose Love of Which 
Country?: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East 
Central Europe. Leiden–Boston, 2010. 663–688.; uő.: The Ethnicity of Knowledge: Statistics and 
Landeskunde in Late Eighteenth-Century Hungary and Transylvania. In: Abbattista, Guido (ed.): Encoun-
tering Otherness: Diversities and Transcultural Experiences in Early Modern European Culture. 
Trieste, 2011. 147–162. 

21  Vö. Szűcs Zoltán Gábor: Magyar protokonzervatívok. Kommentár, 4. évf. (2009) 4. sz. 17–31. 

22  Trencsényi: A nép lelke, 304. 

23  Takáts: Politikai nyelvek a „Nemzeti hagyományok”-ban, 1090–1096.; Trencsényi: A nép lelke, 36–44.; 
Debreczeni: Tudós hazafiak és érzékeny emberek, 217–240. 

24  Kontler, László: The Lappon, the Scythian and the Hungarian, or Our (former) Selves as ‘Others’. Philosophi-
cal History in Eighteenth-Century Hungary. In: Encountering Otherness, 131–145.; Margócsy István: 
„A tiszta magyar”. Nemzetkarakterológia és nemzeti történelem összefüggései Bessenyei és kortársai nyelvrokon-
ságfelfogásában. In: Csorba Sándor – Margócsy Klára (szerk.): A szétszórt rendszer. Tanulmányok 
Bessenyei György életművéről. Nyíregyháza, 1998. 131–140. 
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szembenállás paradigmája,25 a 18. század végi magyar politikai elit legfőbb identifi-
kációs forrása volt. Az erénykatalógusban persze a szabadság nem kizárólagosan 
jelent meg, hanem főleg a koronautaztatást és a királykoronázást követően kiegé-
szült az uralkodóhoz és koronához kötődő hűséggel. Révai Miklós ezt az erkölcsi 
kötődést fonta egybe egy versében a korona területi-közjogi jelentésével. „Zálog a’ 
Korona, melly inti Királyját, / Hogy határán kivűl ne-vigye dagályát. / Zálog a’ 
Korona: melly hódúlt népekben / Állandó hívséget nevel a’ szívekben.”26 A koro-
nán keresztül a monarchiához és királyi dinasztiához fűződő hűség erénye a nemesi 
szabadság és a törvényes érdekkijárást előnyben részesítő politikai cselekvéssel állt 
szoros kapcsolatban. Gróf Teleki József Ugocsa vármegyéhez intézett beszédének 
végén a bátor közhivatal-viselés törvényes útját állította szembe a hadi erényekkel, 
majd azt tanácsolta: „Légyünk azért bátrak, de ne hevesek; légyünk bátrak, de úgy 
hogy bátorságunknak sinór-mértéke légyen az okosság, a’ törvény, és azzal meg-
eggyező Király, ’s Hazához való szoros kötelességünk.”27 

A kor nemzeti karakterológiája ugyanakkor különbséget tett az erkölcsi tulajdon-
ságok és a karaktert kifejező nemzeti jegyek között. Ebből a (republikánus) néző-
pontból még az erkölcs határozta meg a nemzeti karaktert, miközben a karakterje-
gyek az erkölcsiség igazolására szolgáltak. Kazinczy levelében ezt az értékhierarchiát 
a „szabad” és a „tulajdon törvényeivel, nyelvvel, ruhával” bíró nemzet képviselte. 
De tömörebben kifejtve ugyanez a gondolatmenet található meg Baróti Szabó Dá-
vid Orczy Lászlóhoz intézett epigrammájában, ahol „A’ Törvény, Ruha, Nyelv, a’ 
Nemzet’ béllyegi”.28 Bessenyi György egy késői munkájában (Magyar Országnak 
Törvényes Állása – 1804) a századforduló körüli közvélekedéssel fordult szembe, 
amikor a magyar nép erkölcsi karakterének megmutatására alkalmasabbnak ítélte a 
történeti elbeszélést mint a nemzeti nyelvet.29 Debreczeni Attila szerint ebben az 
időben a karakterjegyek olykor olyan elemekkel is kiegészülhettek, mint a néptánc, 
de szimpla szokásként is szubszumálhatóak voltak.30 Ugyanakkor, mint írja, a nem-
zeti karakter a korban egyszerre politikai és etnokulturális határvonalak mentén 
értelmeződött.31 A törvény, ruházat és nyelv kulturális és politikai kódjainak felerő-
södését a józsefi politika is indokolja, amely többek között e karakterjegyek háttér-
beszorításával képzelte el a nemesi rend és az ország beillesztését a birodalom vér-
keringésébe. Habár a sérelmek között a rendiség számon tartotta a Szent Korona 

                                                      
25  Viroli, Maurizio: For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism. Oxford, 2003. 63. 

26  Első folyóirataink: Orpheus. Kiadta: Debreczeni Attila. Debrecen, 2001. 78. 

27  Uo., 166. 

28  Nagy Ágoston – Porkoláb Tibor: „Ősi ruhát, igét, szívet meg tartotok.” A nemzeti viselet és a koronaőrző 
bandériumok a XVIII. század végi politikai diskurzusokban. 2013. (kézirat) 

29  Margócsy: „A tiszta magyar”, 132. 

30  Debreczeni: Tudós hazafiak és érzékeny emberek, 228. 

31  Uo., 232–239. 
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1783. április 13-i Bécsbe szállítását, és az elmaradt koronázást is, a koronát nem a 
nemzeti karakterjegyek, hanem az erkölcsi tulajdonságok (a koronához fűződő hű-
ség) kapcsán emlegették a 18. század végén. 

Révai Miklós 1790-es alkalmi költeménye például a korona és ország, a korona 
és király, illetve a korona és nép kapcsolatát verselte meg, majd egészítette ki azzal, 
hogy „[n]em báb a’ Korona, szegény nyavalyások! / Nem gézengúz Zsibság e’ szent 
rendtartások. / Kötés kezdett lenni Király ’s a’ Nép között, / Mikor e’ Sokaság 
Városba kőltözött, / Hogy eggy Főtől függjön, ’s éljen bátorságban, / Meg-tartsa 
vagyonját szabad társaságban”.32 Decsy Sámuel könyvében ezzel szemben a korona 
nem a communitas erkölcsiségét jelenítette meg, hanem a király címereként volt 
értelmezhető: „A’ tzimer a’ dolog belsö tulajdonságainak külsö megismértetö jele 
[…] a’ szabonak olló, a’ vargának sarú, a’ kovátsnak patkó, a’ kotsigyártónak kotsi, 
az üvegesnek üveg, a’ kalaposnak kalap.” Miközben „a’ magyar királyi klenódiumok 
[…] két rendbeliek, u. m. vagy ollyanok, mellyek által a’ királyoknak belsö méltosága 
és hatalma adatik elö; vagy olyanok, mellyek semmit nem jelentenek, […] Az elsöbb 
rendbeliek a’ korona, király pálcza, arany alma, Sz. István kardja, és az apostoli ki-
rályságot jelentö kettös kereszt”.33 

Az eddigieket összefoglalva tehát a 18. század végén a korona jelentése vagy a 
közösség és király viszonylatában, vagy a nemzeti karakter erkölcsi alkotóelemei 
felől volt értelmezhető a kortársak számára. A politikai röpiratirodalom szövegeiből 
vett példákon túl érdemes még kitérni Decsy Sámuel művére is, ahol ennek a 
nemzetkarakterológiai beszédmódnak a használata a Révay Pétertől eredeztetett ko-
ronahagyomány újraértelmezéséhez vezetett. 

 

Nemzetkarakterológia és a koronatörténet redeskripciója 

 

Decsy könyvének törekvése ahhoz a protestáns gyökerű intellektuális hagyomány-
hoz köthető, amely csak a 18. század közepétől, a Rákóczi-szabadságharc után újra-
éledő konfesszionális ellentétek hatására kezdett el foglalkozni a Révay Péter köny-
vében megfogalmazott koronahagyomány kritikájával.34 Habár Révay munkáját az 
első 1613-as megjelenést követően többször kiadták és kommentálták (Nádasdy 
Ferenc 1642-ben, Martin Schmeizel 1712-ben és 1730-ban35), az első kritikai meg-
jegyzéseket az evangélikus Schwartz Gottfried fogalmazta meg 1740-ben megjelent 

                                                      
32  Első folyóirataink, 78. 

33  Decsy: A’ Magyar Szent Koronának, 43–45. 

34  Révay Péter: De Sacrae Coronae Regni Hungariae Ortu, Virtute, Victoria, Fortuna, Annos Ultra DC 
Clarissimae Brevis Comentarius. Augsburg, 1613. Révay a magyar koronához kötődő hagyomány újra-
értelmezésével a Habsburg-ház és II. Mátyás magyarországi pozícióit és trónigényét igyekezett alá-
támasztani. Vö. Teszelszky: Az ismeretlen korona, 159–214. 

35  Köllő Zsófia: Kultusz és irodalom egy kéziratos Szent Korona-történetben. Kolozsvár, 2010. 4–5. 
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szövegében.36 A Hartvik-legenda hamis voltát bizonyító Schwartz-féle érvelést vé-
gül nemcsak Decsy könyve, hanem az új értekezéssel előálló többi szerző, Horányi 
Elek, Péczeli József és Weszprémi István is átvette, újra kiélezve ezzel a 18. század 
végén lassan már háttérbe szoruló felekezeti ellentéteket. 37 A nemzetkarakterológia 
politikai gondolkodást formáló hatása mégis egy rövidebb szövegen mutatható ki, 
ahol Decsy a korona viszontagságos történetét tárgyalta.38 

A 18. század végén protestáns nézőpontból Révay szövege két ponton is kritika 
tárgyává válhatott. Egyrészt ellentmondott azoknak a bizonyítékoknak (koronaáb-
rázolások) és törekvéseknek, amelyek a korona eredetét már nem a Hartvik-legenda 
katolikus felekezeti kontextusában kívánták megérteni, másrészt nehezen volt ösz-
szeegyeztethető a kor politikai alapnyelveként működő republikánus szótár fogalmi 
készletével. Utóbbi különbség leginkább a politikai közösség és a korona kapcsola-
tának eltérő értelmezéséből fakadt. Révay teóriájában ugyanis a 17. század elején 
nagy népszerűségre szert tett lipsiusi neosztoikus elmélet hatására, a politikai közös-
ség biztonságát garantáló közjó az isteni gondviselés akaratát közvetítő Szent Ko-
ronától vált függővé.39 A három részre tagolt regnum egységét megjelenítő elmélet-
ben a korona az isteni gondviselés akarata és a magyarság fátuma határolta köztes 
koordináló szerepben létezett. Vagyis, ha a magyar nép megsértette az angyali ere-
detű koronát, és rajta keresztül szembekerült a gondviselés akaratával, akkor sorsá-
nak rosszra fordulásával kellett bűnhődnie érte. Egy 18. századi republikánus érve-
lésben azonban a gondviselést kiengesztelő állhatatosság (constantia) erényének gya-
korlása csak másodlagos szerepet tölthetett volna be a közjót éltető hadi vagy hiva-
tali erényekkel (virtus) szemben. A lipsiusi elméletben és így Révay könyvében – 
eltérő módon a későbbi érveléstől – ugyanis a haza üdvét szolgáló hadi erények 
(pietas) érvényesítése a közjó lerombolásával és a polgárháború (discordia) veszélyével 
fenyegetett. A látványos különbségek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a 
18. század végének olvasatában már fogalmi szinten is megvolt a lehetőség a korona 
kiemelt sorsformáló szerepének átértékelésére. De mint azt Péczeli példája is bizo-
nyította, a nemzet erkölcsiségét és karakterét visszanyerő politikai közösség számára 
a korona visszatérése jó előjelnek számított. 

                                                      
36  Schwartz, Gottfried: Initia religionis christianae inter Hungaros ecclesiae orientali adserta. Dissertatio 

historicocritica. Halle–Magdeburg, 1740. 

37  Horányi Elek: De Sacra Corona Hungariae ac de regibus eadem redimitis commentarius. Pest, 1790.; 
Weszprémi István: Magyar országi öt különös elmélkedések. Pozsony, 1795. 5–66.; Katona István: 
Dissertatio critica in commentarium Alexii Horányi de sacra hungariae corona. Buda, 1790.; uő.: A magyar 
szent koronáról Doctor Décsi Sámueltől írt historiának megrostálása. Buda, 1793. 

38  Decsy: A’ Magyar Szent Koronának, 216–250. 

39  Vö. Bene Sándor: Theatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban. Debrecen, 
1999. 326–391.; Papy, Jan: Neosztoicizmus és humanizmus. Új Seneca-olvasatok Lipsius Manuductio ad 
Stoicam Philosophiam című művében. Világosság, 47. évf. (2006) 11–12. sz. 23–42.; Teszelszky: Az 
ismeretlen korona, 220–232. 
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Decsy könyvében ez a probléma nem ilyen élesen került elő. Az alig negyven olda-
las szöveg mondanivalója abból az eszmei pozícióból válik érdekes olvasmánnyá, 
amely a könyv szerzője és a korona angyali eredetét valló vitapartnerek közötti pár-
huzamra hívja fel a figyelmet. Ez a gondolkodásbeli közelség azonban sokkal in-
kább a politikai nyelvhasználat és a közös nemzeti antropológia sajátos elegyeként, 
mintsem a szöveg következetlenségeként értékelendő. Mint azt látni fogjuk, Decsy 
ugyanis egyszerre helyezkedett szembe képzeletbeli vitapartnerével (Révay Péterrel) 
és mondta el azt a történetet, amellyel kisebb szűkítésekkel későbbi kritikusai is 
egyetértettek volna. Bár sajnos ennek részletes kifejtésére nem lesz lehetőségünk, a 
kortársak részéről hevesen kritizált nyelvhasználat hátterében Decsy „naturalista” 
nézetei álltak, mely az isteni rend (és többek között a lélek halhatatlanságát alátá-
masztó bizonyítékok) szűkített, restriktív protestáns teológiai szöveghelyekre visz-
szavezethető értelmezésével juttatott nagyobb teret a természetjog és természethis-
tória alapján álló „józan” magyarázatoknak.40 

A koronahagyomány újraírására tett kísérletet emellett érdemes Pocock Isaiah 
Berlin felvilágosodás-fogalmát elemző esszéjének tükrében szemlélni, és nagyobb 
jelentőséget tulajdonítani annak a folyamatnak, amit a szerző a „redescription” fo-
galommal jellemez.41 Decsy számára ugyanis az eddigiekben felsorolt apró részletek 
a diskurzusban egy időben voltak hozzáférhetők és elutasíthatók. Vagyis a republi-
kánus politikai szótár, a nemzeti karakter problematikussága, a naturalista világma-
gyarázat, de még a protestáns történeti hagyomány is ehhez a közeghez sorolandó. 
Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni azt is, hogy az elemzés számára hozzáférhető 
nyelvi keret még mindig diffúzabb annál, hogy egyértelmű fogalmi kategóriákat 
tudnánk felállítani. Decsy szembenállása Révay Péterrel történeti szempontból ép-
pen ezért sokkal kevésbé egy tudatos, ideológia természetű kérdés, mint azt a szak-
irodalom eddig feltételezte.42 Decsynek ugyanis, szemben vitapartnerei vádjaival, 
nem a koronahagyomány negligálása volt a célja, hanem a deszakralizálás és a régi 
szöveg hibás belátásainak kritikájával egy modern érvényes változat megírása.43 

Az újraírt koronatörténeten ugyanakkor jól nyomon követhető a mű genezisét 
átható kompilációs technika, amellyel Decsy a fordítást követően részben a saját 

                                                      
40  Decsy: A’ Magyar Szent Koronának, 97–101.; Debreczeni: Tudós hazafiak és érzékeny emberek, 389–

406.; Szűcs Zoltán Gábor: Természet, jog, teológia. Aetas, 26. évf. (2011) 2. sz. 99–115. 

41  Pocock, John G. A.: The Re-description of Enlightenment. (Proceedings of the British Academy, vol. 
125.) Oxford, 2003. 101–118. 

42  Vö. Fried István: Egy lapszerkesztő arcképéhez. Magyar Könyvszemle, 100. évf. (1984) 1–2. sz. 45–
59.; Turai Tünde: A koronázáshoz fűződő kultusz Decsy Sámuel és Katona István történelemszemléletében. 
Erdélyi Múzeum, 61. évf. (1999) 1–2. sz. 143.; Beretzky Ágnes: Decsy Sámuel nemzetfelfogásáról. Eu-
rópai Utas, 11. évf. (2000) 1. sz. 49–50. 

43  Vö. Decsy: A’ Magyar Szent Koronának, 99. 
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szája íze szerint formálta Révay szövegét.44 Az új szöveghez Decsy felhasználta a 
Johann Georg Schwandtner féle 1746–1748 között kiadott Scriptores rerum Hun-
garicarum második kötetében megjelent két Révay mű másolatát (De Monarchia; De 
Sacrae Coronae Regni Hungariae). A végleges történeti elbeszélést figyelembe véve, 
azokon a szöveghelyeken figyelhető meg érdemi változás vagy rövidítés, ahol az 
eredeti neosztoikus koronaelmélet működésbe lépett. A gondviselés akarataként 
közvetített mennyei koronafikció létezését igazoló erkölcsi példázatok így vagy tel-
jesen eltűntek a későbbi szövegből, vagy kiegészültek a nemzetkarakterológiai be-
szédmód fogalmi elemeivel. 

Az első lényeges változtatás a korona és communitas kapcsolatának újrafogal-
mazásából következik. A magyarság bűnbeesését és sorsának rosszra fordulását 
Decsy nem a korona megsértésével, hanem a magyar nemzet „indulattyával” ma-
gyarázta, mely abban áll, hogy „szabadságszerető” és „ragaszkodik törvényeihez és 
koronájához”. A discordia (békétlenség) állapotát megalapozó bűnök ábrázolása a 
republikánus erkölcsi romlást vetíti maga elé, vagyis a nemzet fő bűne az, hogy 
„teste, lelke, hite, vallása, és hazája […] hól pénz és jószág, hol nagy hivatalok által 
vásárolták meg”.45 Decsy azonban mint azt a könyv korábbi pontján ígéri, nem 
fordít teljesen hátat a gondviselés által felkínált magyarázat lehetőségének, hanem a 
republikánus politikai szótár és a gondviselés akaratának kibékítésére tesz kísérletet. 
Mint írja: „Az illyetén kétséges kimenetelü környülállások között, mindenkor vesze-
delemben forgott szent koronánk, és égyedül az isteni gondviselésnek 
tulajdonithattyuk, hogy azt ösi szép szabadságainkkal égyetemben, már régen el 
nem vesztettük.” 46 

Az újraírás hasonló gyakorlata a korona mennyei hatalmát igazoló erkölcsi pé l-
dázatokban is megfigyelhető. Révay a Károly Róbert koronázása során elszenve-
dett viszontagságokat a hazaszeretet káros hatásával magyarázta: „E régi magya-
rok oly sokra tartották a Korona tiszteletével elválaszthatatlanul összefüggő sza-
badság szeretetét, hogy elfeledve Hetedik Benedek régi jeles jótéteményét, amely-
nek révén a Szent Koronát szerezték, megvetették még az egyházi törvénykezés 
végső, villámcsapással fenyegető erőfeszítését is.”47 Decsy könyvében ezzel szem-
ben a korona megszentségtelenítése az ősi törvényektől, a koronázási rendtől és a 
magyar erkölcsi karaktertől történő elhajlással volt megindokolható. Vagyis „va-

                                                      
44  Ehhez lásd Frasca-Spada, Marina: Compendious Footnotes. In: Frasca-Spada, Marina – Jardine, Nick 

(eds.): Books and the Sciences in History. Cambridge, 2000. 185–186. 

45  Decsy: A’ Magyar Szent Koronának, 216. 
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47  Katona Tamás (szerk.): A korona kilenc évszázada. Történeti források a magyar koronáról. Budapest, 
1979. 314. 
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lameddig Róbert Károly a’ régi szent koronával magát meg nem koronáztattya, 
mind addig valoságos és törvényes királynak lenni nem fogják ötet ismerni”.48 

Az összehasonlítás alapját a 18. század végén tehát a szabadságszerető magyar 
erkölcsi karakter és a törvényes rend republikánus értelmezése határozta meg. A 
teljes szöveg viszonylatában azonban ennek van még egy jól látható következmé-
nye. Decsy verziója ugyanis észrevehetően rövidebb, mint Révayé, másrészt az el-
hagyott és átírt példázatok mellett a szerző felhasználta a II. Mátyást követő kor-
szakok anyagait, hogy egy a saját koráig tartó lineáris elbeszélést alkothasson. Beth-
len Gábor pozitív értékelésében például így megint csak fontos szempont lett a 
„fundamentomos törvényeink” megtartása és a protestánsok „vállásbeli szabad 
gyakorlás”-a.49 De II. József esetén is fontos szerep jutott a nemzetkarakterológiá-
nak. Decsy itt a konklúziónak szánt lezárásban ugyanis kiemelte, hogy a nemzeti 
karakter nem kizárólag erkölcsi tényező lehet, hanem a jó igazgatás dimenziója is. 
Tehát „jobb a’ nemes indulatú és szabattsághoz szokott nemzeteket szelidséggel ’s 
szeretettel igazgatni, mint eröszakos eszközök által magoktól el idegeniteni, ’s meg 
keseriteni”.50 Ugyanakkor a józsefi időszak értékelése kapcsán Decsynél is megfi-
gyelhető a protestánsok körében általános toleráns vélekedés, hogy bár „ö úgy gon-
dolkozott, hogy nem a’ törvények, […] hanem a’ köz jó a’ fejedelmek’ 
uralkodasának sinór mérteke azon vólt, […] hogy mind belsö, mind külsö képen 
bóldogábba tegye hazánkat mint vólt ennekelötte, ’s ugyan e’ végböl halasztotta 
törvényes meg koronáztatását”.51 

Decsy könyvében a kortársak szemében élesen kritizált protestáns szál mellett 
ugyanakkor legalább annyira fontos az az egyszerre nemzetkarakterológiai és repub-
likánus érvelés, amelynek segítségével a szerző a koronahagyomány megmentését 
indítványozta egy akkor már sokak számára vitatható felfogással szembeszállva. A 
protestáns orvosdoktor példája ebből a szempontból azért lehetett tanulságos, mert 
esetében nem szimpla átírásról, hanem a megszólalás nyelvi és intellektuális kontex-
tusának párhuzamos redeskripciójáról volt szó, amely az átalakított Révay szöveg 
három szintjén érvényesült. Egyrészt a politikai gondolkodás keretét adó politikai 
„köznyelv” (republikánus politikai szótár) konceptualizálásában. Másrészt az elbe-
szélés és a retorikai bizonyítás hátterét adó erkölcsi példázatok újraalkotásában. 
Végül a koronatörténet lineáris újraírásában és egy egyéni protestáns olvasat kialakí-
tásában. A tanulmány második része Decsy példáján így arra a kérdésre kereste a 
választ, hogy miként hatott a republikánus fogalmi alapokon működő nemzet-
karakterológiai beszédmód a korona jelentését körülölelő politikai percepciókra és 
magára a koronahagyományra. 

                                                      
48  Decsy: A’ Magyar Szent Koronának, 225. 

49  Uo., 244–245. 

50  Uo., 250. 

51  Uo., 248–249. 
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TIBOR BODNÁR-KIRÁLY 

The Holy Crown and the National Character in the Late Eighteenth Century Hungarian Intel-
lectual History 

 

The study following the approach of the political discourse of the Cambridge 
School deals with a case of intellectual context, in which both the Hungarian na-
tional character and the tradition of the Holy Crown played an indisputable role. 

The starting point of the first part of the text is political literature (pamphlets 
and periodicals) in order to show how the Hungarian nobility at the end of the 
eighteenth century demonstrate its national identity in the fields of the Diet, coro-
nation, election of the palatine and wearing of the Holy Crown. The analysis proves 
that after the period of Joseph II the discourse of national identity (or character) 
was formed and maintained by the political identification of the Hungarian nobility 
and conceptualization of their interest. The conclusion of the first part ends at the 
point where Hungarian nobility both used the political vocabulary of Republican-
ism and shaped its character into a phenomenon which was made up (unlike the 
German character) of more classical moral than martial attributes. 

In the second part, the inquiry turns to ties and conflicts between national char-
acterology and tradition of the Holy Crown based on Sámuel Decsy’s book, pub-
lished in 1792. The study concludes that the intention to rewrite the tradition of the 
crown and the tension of the two political and intellectual positions derived from 
two different sources. On the one hand, it derived from the early modern Lipsian 
Neostoicism and the book by Péter Révay, on the other, from the modern 
Protestant context in the age of later Enlightenment, represented by debates on 
Naturalism and an anti-Catholic view of history. 
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HOGYAN BIZTOSÍTHATÓ AZ ERÉNYES KÖZTÁRSASÁG FENNMARADÁSA?  
A KLASSZIKUS REPUBLIKANIZMUS ÉS A SKÓT FELVILÁGOSODÁS  

ÖSSZEFONÓDÁSA THOMAS JEFFERSON POLITIKAI GONDOLKODÁSÁBAN 

 

 

Az 1960-as évek végétől bontakozott ki az amerikai forradalom eszmetörténet-
írásának eddigi talán legnagyobb vitája, a republikanizmus-vita. Ebben, egyik oldalon 
az ún. „republikánus tézis” képviselői álltak, akik amellett érveltek, hogy az ókorig 
visszavezethető klasszikus republikánus tradíció volt az, amelyik alapvetően meghatá-
rozta az amerikai forradalom vezetőinek politikai gondolkodását. Velük szemben 
sorakoztak fel azok a szakemberek, akik John Locke és a természetjogi felfogás ame-
rikaiakra gyakorolt döntő befolyása mellett törtek lándzsát. Az 1990-es évek közepéig 
tartó vita vége annak a tézisnek a megfogalmazása lett, hogy az Egyesült Államok 
Alapító Atyáira egy olyan eszmei pluralizmus volt jellemző, ami szerint öt-hat korabeli 
eszmeáramlat (klasszikus republikanizmus, liberalizmus, angol jogi hagyomány, pro-
testáns vallásosság, a klasszikus antikvitás gondolkodói, a kontinentális, illetve a skót 
felvilágosodás szerzői) egyidejű hatása formálta politikai gondolkodásukat.1 A vita 
ezen végkicsengésével összefüggésben viszont felmerült az a kérdés, hogy ezek a 
sokszor szögesen ellentmondó téziseket megfogalmazó eszmeáramlatok hogyan tud-
tak egységes gondolatrendszerré összeállni az egyes amerikai szerzők fejében? 

Tanulmányomban erre a kérdésre keresem a választ Thomas Jefferson (1743–
1826) politikai gondolkodásának elemzésén keresztül. Jelen tanulmány terjedelmi 
korlátai nem teszik lehetővé, hogy ezt az Egyesült Államok harmadik elnöke gondo-
latrendszerének teljes rekonstrukciójával, s a rá ható összes eszmeáramlat számbavéte-
lével tegyem meg. Ehelyett két irányzat, két politikai nyelv kiemelésével igyekszem 
érzékeltetni, hogy Jefferson miként volt képes a sokszor egymásnak is ellentmondó 
ideológiákból egységes eszmerendszert integrálni. Ez a két eszmeáramlat a klasszikus 
republikanizmus, illetve a skót felvilágosodás. Elsőként azt mutatom be, hogy Jeffer-
son jórészt a klasszikus republikanizmus nyelvén fogalmazta meg azt, hogy milyennek 
kellene lennie az erényes köztársaságnak. Azt is ezen eszmeiség jegyében határozta 
meg, hogy a megfelelő kvalitásokkal rendelkező állampolgárság megerősödése érde-
kében milyen politikai és oktatási rendszerrel biztosítható az erényes köztársaság 
fennmaradása. Írásom végén pedig arra mutatok rá, hogy Jefferson a skót felvilágoso-
dás erkölcsi érzelmekről szóló elmélete segítségével állapította meg azt, hogy kik és 
miért alkalmasak arra, hogy az erényes köztársaság állampolgárai legyenek. 

                                                      
1  A republikanizmus-vita történetére lásd Lévai Csaba: A republikanizmus-vita. Vita az amerikai forra-

dalom eszmetörténeti hátteréről. Budapest, 2003. 
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Jefferson az amerikai forradalom legfontosabb céljának egy erényes állampolgárok 
által benépesített köztársaság megteremtését tekintette. Az erényes köztársaságot 
alapvetően a 18. századi valódi whig szerzők klasszikus republikanizmusa alapján 
képzelte el. Úgy vélte, hogy a köztársaság csakis akkor maradhat életképes, ha a 
társadalom alapelemét a saját földjükön önállóan gazdálkodó jómódú földművesek 
alkotják.2 Ennek megfelelően, a függetlenségi háború utáni amerikai politika legfon-
tosabb kérdésének azt tekintette, hogy sikerül-e olyan politikai rendszer létrehozása, 
amelyik biztosítja az állampolgárok erényességének fenntartásán keresztül a köztár-
saság tartós fennmaradását. 

Az erényes köztársaság természetesen csak akkor maradhat fenn, ha 
állampolgárai is erényesek. Ezt egyrészt a megfelelő földbirtokmegosztással lehet 
biztosítani, de ez önmagában még nem elég. A saját földjükön gazdálkodó farmerek 
ugyanis csak akkor fogják a magukénak tudni a köztársaságot és csakis akkor 
lesznek hajlandók tenni érte, ha a közügyek irányításába közvetlen beleszólással 
rendelkeznek. Jefferson ezt egymásra épülő „államalkotórészek” rendszerének 
kidolgozásával igyekezett biztosítani. Úgy gondolta, hogy az államszervezet 
alapegységének az angolszász hagyományból átvett wardoknak kellene lennie. Azt 
tanácsolta honfitársainak, hogy minden megyét osszanak „átlagosan hat négy-
zetmérföld területű” wardokra, amelyekben körülbelül száz állampolgár lakna. 
Minden wardban lenne egy elemi iskola, s mindegyik a milícia egy-egy századát 
állítaná ki. Mindegyik ward maga gondoskodna a saját területén a szegényekről, az 
utak és a rend fenntartásáról. A ward lakói maguk közül választanák meg az 
esküdteket, a békebírót és egy rendőrt. Jefferson úgy képzelte, hogy a wardok a 
nagy amerikai köztársaságon belül „önmagukban véve is egy kis köztársaságot” 
alkotnának, amelyeken keresztül „az állam minden lakója a közös kormányzat 
cselekvő tagjává válhatna”.3 

A wardok megyékké, a megyék tagállamokká, a tagállamok pedig szövetségi 
köztársasággá állnak aztán össze. Jefferson azonban mindenképpen a wardokat 
tekintette az állam és a társadalom olyan alapvető egységeinek, ahol még 
érvényesülni tud a közvetlen demokrácia. Azonban azzal is tisztában volt, hogy az 
olyan nagy kiterjedésű államok számára, amilyen az Egyesült Államok, csakis a 
képviseleti rendszer bevezetése jelentheti a megoldást. Az államszervezet magasabb 
szintjein tehát a képviseleti rendszer megvalósítása elkerülhetetlen, viszont minél 
feljebb lépünk a képviselet hierarchikus rendszerében, annál jobban eltávolodunk a 
wardok közvetlen demokráciájának alapvető színterétől. Ezért aztán a felsőbb 

                                                      
2  Jefferson az erre vonatkozó nézeteit legtömörebben a Notes on the State of Virginia című munkájá-

nak XIX. fejezetében foglalta össze. Ennek egy részlete magyarul is olvasható: Jefferson, Thomas: 
Jegyzetek Virginia államról (részletek). In: Lévai Csaba (szerk.): Új rend egy új világban. Dokumentu-
mok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez. Debrecen, 1997. 110–112. 

3  Thomas Jefferson John Cartwright-nak, 1824. június 5. In: Peterson, Merrill D. (ed.): Jefferson, 
Thomas: Writings. New York, 1984. 1492. 
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„emeleteket” – mindenekelőtt a szövetségi kormányzatot – a lehető legszűkebb 
körben kell tartani, mert a választópolgároktól eltávolodott nagy állam a korrupció 
melegágya és legfőbb forrása. Nem vitás, hogy a közvetlen, részvételi demokrá-
ciának ez az eszménye a 18. századi angol ellenzéki szerzők klasszikus republika-
nizmusában gyökerezett. 

A megfelelő földbirtokmegoszlás és az állampolgárok közvetlen kormányzati 
részvétele azonban még mindig nem elég az állampolgárok erényességének 
biztosításához. Ehhez arra is szükség van, hogy az állampolgárokat republikánus 
nevelésben részesítsék, ráadásul úgy, hogy a közoktatás rendszere összhangban 
legyen az államszervezet imént felvázolt szisztémájával. A kiindulópontot itt is a 
wardok jelentenék, mivel minden wardban egy elemi iskola létesülne, amelyekben a 
gyerekek közpénzen három év alatt sajátítanák el az írást és olvasást, valamint a 
matematika és a történelem alapjait.4 

Jefferson elképzelése szerint a következő szintet a megyénként létrehozott 
középiskolák képeznék, ahol a latin, a görög és az angol nyelv mellett földrajzot és 
magasabb szintű matematikát is tanítanának. A megye elemi iskoláit befejező, de a 
továbbtanuláshoz elegendő anyagi háttérrel nem rendelkező tanulók közül 
„pártatlan vizsga” alapján választanák ki azokat, akik a középiskolában közköltségen 
folytathatnák tanulmányaikat. A legtöbb tanuló számára a középiskolai tanulmányok 
egy vagy két évig tartanának. Viszont minden évben az állam összes középisko-
lájából kiválasztanák a legjobb tanulót, s a legkiválóbbak ezen csoportja további 
négy évig folytatná középiskolai tanulmányait, mégpedig közpénzen. Ezen elit 
osztály tanulóinak fele léphetne aztán tovább úgy az egyetemi szintre, hogy 
továbbra is a közösség gondoskodna tanulmányuk költségeiről. Jefferson az oktatási 
rendszernek ezt az emeletenként építkező rendszerét azon erényes, művelt és 
tehetséges természetes elit kiválasztása szempontjából is döntő fontosságúnak vélte, 
amelyről úgy gondolta, hogy a társadalom vezető pozícióinak betöltésére hivatott. 
Ezért is tartotta élete egyik legfontosabb vállalkozásának Virgina állami egyete-
mének megalapítását 1819-ben.5 

                                                      
4  Jefferson oktatási rendszerre vonatkozó elképzeléseit abban a törvényjavaslatban foglalta össze 

legrészletesebben, amelyet 1778-ban fogalmazott a virginiai törvényhozás számára, amely azonban 
azt sohasem fogadta el. Jefferson, Thomas: A Bill for the More General Diffusion of Knowledge. In: Jef-
ferson: Writings, 365–373. Az elemi iskolákra vonatkozóan lásd 365–368. 

5  Uo., 368–373. A társadalmat vezető művelt „természetes elitre” vonatkozóan lásd 365. Virginia 
egyetlen felsőoktatási intézménye a College of William and Mary 1693-ban alakult a gyarmat fővá-
rosában, Williamsburgben, az észak-amerikai angol gyarmatok második egyetemeként. Ennek szel-
lemisége és oktatási kínálata azonban nem felelt meg Jefferson igényeinek, s ezért szorgalmazta 
Virginia állami egyetemének megalapítását a birtokához közeli Charlottesville városában, amely az-
tán az ő személyes felügyelete mellett jött létre. Jefferson azért is tartotta fontosnak Virginia saját 
egyetemének létrehozását, hogy a déli fiatalok ne menjenek el a távoli új-angliai egyetemekre ta-
nulni, ahol olyan elveket szívhattak volna magukba, amelyek nem feleltek meg az ő felfogásának. 
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De vajon minden az Egyesült Államok területén élő emberi lény jogosult és képes-e 
arra, hogy az erényes köztársaság állampolgárává váljon? Ez a kérdés különösen két 
csoport vonatkozásában merült fel élesen az amerikai politikus számára: az 
indiánokról és a fekete afrikai rabszolgákról van szó. Ezzel kapcsolatban azzal a 
kérdéssel is szembekerült Jefferson, hogy egyáltalán mi teszi képessé az embereket 
arra, hogy társadalomban éljenek? E kérdés megválaszolása során viszont a skót 
felvilágosodás egyes szerzőinek (Francis Hutcheson, Lord Kames, Thomas Reid, 
Adam Smith) az erkölcsi érzékre vonatkozó gondolataira támaszkodott. Eszerint 
minden emberben létezik egy olyan érzék, amely lehetővé teszi, hogy érdekeitől 
vagy saját hasznától függetlenül meg tudja ítélni az erkölcsi értéket. Jefferson úgy 
vélte, hogy az erkölcsi érzék tesz valakit alkalmassá arra, hogy társadalomban éljen, 
vagyis csakis azok az emberi lények alkalmasak és képesek erre, akikben van erkölcsi 
érzék: „a természet kebelünkbe helyezte a mások iránti szeretet, a velük szemben 
érzett kötelességérzet készségét”.6 Johann N. Neem szerint Jefferson felfogásában 
„az erkölcsi érzék egy olyan alapvető aspektusa volt az emberi életnek, amely 
lehetővé tette az emberi lények számára, hogy olyan társadalomban éljenek, ahol 
hasznát láthatják azoknak a kényelmeknek, amiket a civilizáció nyújthat”.7 Vagyis, 
ha lényegében az erkölcsi érzék tesz valakit alkalmassá arra, hogy társadalomban 
éljen, akkor az is igaz, hogy csakis azok az emberi lények alkalmasak és képesek 
erre, akikben van erkölcsi érzék. 

Ami az indiánokat illeti, róluk Jeffersonnak nagyon jó véleménye volt. Úgy 
találta, hogy „képesek lerajzolni egy állatot, egy növényt vagy egy országot, ami azt 
bizonyítja, hogy gondolkodásukban létezik egy olyan csíra, amely csak további 
kiművelést igényel. A legfennköltebb szónoklatok áradatával ejtenek ámulatba 
bennünket, ami azt mutatja, hogy gazdag értelemmel és érzelmekkel rendelkeznek, 
képzelőerejük pedig ragyogó és emelkedett.” Rendelkeznek tehát azokkal a 
tulajdonságokkal, amelyek az erkölcsi érzék meglétének kritériumai. Jefferson nem 
tagadta, hogy jelentős különbségek is léteznek a fehérek és az indiánok között, 
mégis úgy találta, hogy e különbségek „okait nem természetük, hanem 
körülményeik eltérésében találhatjuk meg”. S bár úgy vélte, hogy az indiánok 
tulajdonságai teljes körű feltárásához további kutatásokra van szükség, mégis azt 
állapította meg, hogy e vizsgálódások eredményeként „valószínűleg azt fogjuk 
találni, hogy mind észbeli, mind pedig testi felépítésüket tekintve azonos mérték 
szerint épülnek fel a Homo sapiens Europeus-szal”. Márpedig az európai emberben 
vitahatatlanul megvan az erkölcsi érzék, s ha az észak-amerikai indiánok „azonos 
mérték szerint épülnek fel” vele, akkor ennek bennük is meg kell lennie.8 

                                                      
6  Thomas Jefferson Thomas Law-nak, 1814. június 13. In: Jefferson: Writings, 1337. 

7  Neem, Johann N.: “To Diffuse Knowledge More Generally through the Mass of the People.”: Thomas Jefferson 
on Individual Freedom and the Distribution of Knowledge. In: McDonald, Robert M. S. (ed.): Light and 
Liberty: Thomas Jefferson and the Power of Knowledge. Charlottesville, 2012. 49. 

8  Jefferson: Jegyzetek, 107.; Jefferson: Notes. In: Jefferson: Writings, 187. 
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Ha pedig mindez így van, akkor az indiánok arra is alkalmasak, hogy az erényes 
amerikai köztársaság állampolgáraivá váljanak. Mindössze arra van szükség, hogy 
átvegyék az erényes amerikai földművelők életmódját: „Amikor majd vissza-
vonulnak és magukévá teszik a kis parcellák művelésén alapuló (ti. az európai) 
mezőgazdasági kultúrát, érzékelni fogják, mennyire haszontalanok számukra a 
kiterjedt erdőségeik, és hajlandók lesznek majd arra, hogy időről időre kiirtsanak 
belőle egy-egy darabot, amit majd elcserélnek a farmjaik és családjaik számára 
szükséges cikkekért. Ily módon településeink fokozatosan körülveszik és megköze-
lítik az indiánokat, és idővel vagy az Egyesült Államok polgáraiként csatlakoznak 
hozzánk, vagy áttelepülnek a Mississippin túlra.” Az első megoldás pedig „végső 
soron az egész országot egyetlen nemzetté fogja egyesíteni”.9 Jefferson tehát nem 
azt mondta, hogy az indiánok elkerülhetetlenül beolvadnak az erényes amerikai 
állampolgárok körébe, de azt mindenképpen, hogy ennek potenciális lehetősége 
megvan bennük. 

De mi a helyzet a fekete rabszolgákkal? Vajon ők alkalmasak-e arra, hogy 
felszabadulva az erényes amerikai köztársaság állampolgáraivá váljanak? Róluk az 
indiánokhoz képest sokkal kedvezőtlenebbül nyilatkozott Jefferson. Úgy vélte 
ugyanis, hogy a feketékből jórészt hiányoznak azok a tulajdonságok, amelyek az 
erkölcsi érzék meglétére utalnak. Ugyanis, mint írja, „sohasem tapasztaltam olyat, 
hogy egy fekete egy gondolatot a puszta narráción túlmutató módon lett volna 
képes közölni; sohasem láttam a festészetnek és a szobrászatnak még a legalap-
vetőbb elemét sem”. S bár azt Jefferson is elismerte, hogy a zenében jó dallam- és 
ritmusérzékkel rendelkeznek, „azonban, hogy ehhez hasonlóan képesek lennének 
hosszabb melódiák vagy összetettebb harmóniák megkomponálására is, még nem 
bizonyosodott be”. Az Egyesült Államok harmadik elnöke úgy vélte, hogy a feketék 
a költészetben sem képesek nagy teljesítményekre, mert bár a nyomor és „a 
szerelem különös ajzószere a költőknek. Az ő szerelmük tüzes, de csupán az 
érzékeket táplálja, nem pedig a képzelőerőt.” Jefferson az ókori fehér rabszolgák 
körülményeivel vetette össze az amerikai fekete rabszolgák helyzetét, és arra a 
következtetésre jutott, hogy „a rómaiak idején […] a rabszolgák helyzete sokkal 
siralmasabb volt, mint az amerikai kontinensen élő feketéké […] S mégis […] 
gyakran rabszolgáik közül kerültek ki a rómaiak legkiválóbb művészei […] 
Epiktétosz, Terentius és Phaedrusz is rabszolga volt. Azonban ők is a fehér fajhoz 
tartoztak.”10 

Mindebből egyetlen következtetés adódhatott az amerikai politikus számára: a 
feketék esetében „nem körülményeik, hanem a természet okozza a különböző-
séget”. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy ezt nem egyértelműen és nem minden 

                                                      
9  Thomas Jefferson Benjamin Harrison kormányzónak, 1803. február 27. In: Jefferson: Writings, 

1118. 

10  Jefferson: Jegyzetek, 107–108. 
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vonatkozásban tartotta érvényesnek. Úgy vélte ugyanis, hogy a tudományos 
vizsgálódás akkori állása mellett egyelőre „pusztán csak feltevésként bocsátom 
előre, hogy a feketék – függetlenül attól, hogy eredendően külön fajt formáltak, 
vagy az idő és a körülmények tették különbözővé őket – testi felépítésüket és 
észbeli adottságaikat illetően, alsóbbrendűek a fehéreknél”. S a további megfigye-
lések „akár igazolják, akár nem azt a feltevést, hogy az észbeli tehetséget illetően a 
természet kevésbé volt bőkezű velük, én úgy gondolom, hogy szívbéli adottságok-
ban kárpótolta ezért őket. A lopás iránti hajlamukért […] helyzetük a felelős, nem 
pedig erkölcsi érzékük romlottsága.”11 

Jefferson véleménye tehát nem egyértelmű abban, hogy a feketék rendelkeznek-e 
az őket a társadalmi együttélésre alkalmassá tevő erkölcsi érzékkel vagy sem, s ha 
igen, akkor milyen mértékben. A legutóbb idézett részlet egyértelműen arra utal, 
hogy szerinte a feketék is rendelkeznek erkölcsi érzékkel, viszont az azt megelőzően 
említett szövegekben arról beszélt, hogy olyan fontos tulajdonságok hiányoznak 
belőlük, amelyek a fehérekben és az indiánokban megvannak, s amelyek az erkölcsi 
érzék meglétének fontos kritériumai. 

Vajda Zoltán hívta fel a figyelmet arra, hogy Jefferson szerint az ember 
tökéletlen erkölcsi érzékkel jön a világra, amely azonban az érési folyamat követ-
keztében és a gyakorlat által fejleszthető. Ennek eredménye a jó ítéletalkotó 
képesség kifejlődése lesz. Az erkölcsi érzék ezen tökéletesedése azonban csak egy 
lehetőség, de nem szükségszerűen megy végbe.12 Jefferson úgy vélte, hogy a feketék 
a tanulás szempontjából oly fontos „memóriájuk tekintetében egyenlők a fehérek-
kel”. Ez alapján James Oakes arra hívta fel a figyelmet, hogy Jefferson a memória 
jelentőségét a tanulási folyamatban nyolc és tizenhat év között tartotta a legfonto-
sabbnak. Tizenhat éves kor után már a magasabb készségek elsajátítására alkalmassá 
tevő reflexió (reflection) kerül az előtérbe – legalábbis a fehérek esetében. Ami 
viszont a feketéket illeti, az alapján, hogy Jefferson memóriájukat emelte ki a többi 
észbeli tulajdonságok közül, úgy vélhette, hogy megrekedtek az alacsonyabb fokú 
gondolkodás szintjén, s annak korlátait nem képesek átlépni.13 

Vajda Zoltán David Wickberg elmélete segítségével igyekezett megoldani a 
problémát. Wickberg a szimpátia partikularisztikus és univerzalisztikus felfogását 
különböztette meg egymástól. Az első olyan kapcsolatokat jelent, amelyek azonos 
csoportidentitással rendelkező emberek között figyelhetők meg. Ez a fajta szimpátia 
kizárja köreiből a nem az adott csoprthoz tartozó egyéneket, vagyis éles vonalat húz 

                                                      
11  Uo., 108–109. 

12  Vajda, Zoltán: Limited Expectations: Thomas Jefferson on the Moral Sentiments of Black and Race Relations. 
In: uő. (szerk.): Kultúrán innen és túl – Írások Rozsnyai Bálint tiszteletére. Szeged, 2009. 279–280. 
A tanulmányt ismerteti Lévai Csaba. Klió – Történelmi Szemléző Folyóirat, 19. évf. (2010) 2. sz. 
66–72. 

13  Oakes, James: Why Slaves Can’t Read: The Political Significance of Jefferson’s Racism. In: Gilreath, James 
(ed.): Thomas Jefferson and the Education of a Citizen. Washington D.C., 1999. 183–184. 
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a partikularisztikus szimpátia alanyai és az abból nem részesülők közé. Ezzel 
szemben a szimpátia univerzalisztikus változata eltérő csoportidentitással rendel-
kező egyének között jön létre, vagyis tagadja annak a határvonalnak a létét, amiről a 
partikularisztikus szimpátia esetében van szó. Az univerzalisztikus szimpátia olyan 
képzelőerő meglétét feltételezi, ami a más csoportidentitással rendelkezők helyzeté-
nek és tapasztalatának megértését teszi lehetővé. Jefferson a feketéket korlátozott 
képzelőerővel rendelkező lényeknek tekintette, akik emiatt nem alkalmasak az uni-
verzalisztikus szimpátia kifejlesztésére, s csak a partikularisztikus szimpátia jellemző 
rájuk. A feketék szerinte olyan eltérő identitással rendelkező csoport, amelynek 
tagjai a rájuk jellemző korlátozott hatókörű szimpátia következtében nem képesek 
arra, hogy beleéljék magukat a fehérek helyzetébe, és hogy pozitív erkölcsi érzel-
mekkel viszonyuljanak hozzájuk.14 

De vajon a feketék képesek-e arra, hogy eszük és a tanulás segítségével túllép-
jenek partikularisztikus erkölcsi érzékük korlátain? Mint láttuk, Jefferson úgy találta, 
hogy a feketék előtt nem áll nyitva ez a lehetőség, mivel észbeli képességeik és 
képzelőerejük egyértelműen korlátozottabb a fehérekénél. Az Egyesült Államok 
harmadik elnöke szerint tehát a feketék a képzelőerő hiánya miatt nem tudják 
érzékelni, hogy mások – például a fehérek – mit tartanak erkölcsi értelemben jónak. 
A feketéket partikularisztikus szimpátiával s „a másokkal történő azonosulást 
lehetővé tevő képzelőerővel nem rendelkező lényekként pozicionálva Jefferson 
megfosztotta őket annak lehetőségétől, hogy felszabadításuk után szimpatikus 
módon viszonyuljanak a fehérekhez”.15 

Ha viszont a feketék észbeli alacsonyabbrendűsége és képzelőerejük hiánya 
biológiailag meghatározott, s azon az oktatás segítségével sem lehet változtatni, 
akkor világos, hogy nem lehetnek egy olyan társadalom egyenrangú tagjai, amely 
politikai rendszerének megfelelő működtetése alapvetően a műveltség széleskörű 
elterjesztésétől függ. A biológiailag meghatározott alacsonyabbrendűségből követ-
kezően ráadásul a fehérek „összeolvadása (ti. szexuális értelemben) a másik színnel 
olyan jellegű elfajzáshoz vezetne, amivel egyetlen, hazáját és az emberi jellem 
kiválóságát szerető ember sem érthet egyet ártatlanul”. Ehhez jönnek még „a 
fehérek mélyen meggyökeresedett előítéletei, a feketék tízezernyi emléke az ellenük 
elkövetett sérelmekről, új provokációk, a természetben rejlő valódi különbségek és 
még sok egyéb körülmény”, amelyek tehát nem teszik lehetővé, hogy a feketék a 
fehérekkel közös köztársaság erényes állampolgárai legyenek.16 

Akkor viszont mi legyen velük? Jefferson úgy gondolta, hogy a rabszolgaság 
rossz dolog, s hogy azt mindenképpen meg kell szüntetni. Ezt azonban csak a volt 

                                                      
14  Vajda: Limited Expectations, 280–281. 

15  Uo., 284. 

16  Thomas Jefferson Edward Coles-nak, 1824. augusztus 25. In: Jefferson: Writings, 1345.; Jefferson: 
Jegyzetek, 105. 
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tulajdonosok kárpótlásával és úgy tudta elképzelni, hogy a felszabadított feketéket 
kitelepítik az Egyesült Államok területéről. Mivel a faji keveredés a fenti okok miatt 
nem jöhet számításba „a mi esetünkben […] egy másik feltételre is szükség van, 
amilyet még nem ismert a történelem. A felszabadítottakat olyan messzire kell 
szállítani, hogy ne jöhessen létre keveredés.” Az Egyesült Államok határain kívülre 
költöztetve, a volt rabszolgákat „szabad és független néppé” lehetne nyílvánítani, 
vélte Jefferson. Vagyis arra alkalmasnak tartotta a feketéket, hogy saját körükben 
államot és társadalmat alkossanak, ami arra utal, hogy mégis olyan embereknek 
tekintette őket, akik rendelkeznek erkölcsi érzékkel, amely azonban a fehérekéhez 
képest korlátozottabb hatókörű.17 

Thomas Jefferson politikai gondolkodása is többféle eszmeáramlatból táplálko-
zott. Jól ismerte a klasszikus antikvitás auktorait, nagyra becsülte John Locke politi-
kai gondolkodását és az angol „common law” jogi hagyomány szerzőit. Világos 
hatással voltak rá a skót és a kontinentális felvilágosodás gondolkodói, tanulmá-
nyozta a francia fiziokrata közgazdászok munkáit és a 18. századi „valódi whig” 
íróktól is sokat tanult. Jelen tanulmányomnak nem volt célja, hogy mindezen 
eszmeáramlatok módszeres feltérképezésével bemutassa, hogy azok miként integ-
rálódtak koherens politikai gondolkodássá az Egyesült Államok harmadik elnöké-
nek fejében. Mindössze annak illusztrálására vállalkoztam, hogy Jeffersonnak az 
erényes állampolgárságra vonatkozó elképzeléseiben a 18. századi valódi whig írók 
klasszikus republikanizmusa és a skót felvilágosodás szerzőinek erkölcsi érzékre 
vonatkozó elmélete hogyan fonódott össze valamiféle egységes nyelvezetté. Úgy 
találtam, hogy Jefferson politikai gondolkodásában az erényes köztársaság fenntar-
tásának törekvése volt az, amely egységes gondolatrendszerré ötvözte e sokféle 
nyelvi áramlatot. Annak bemutatása, hogy mindegyik őt ért eszmei hatás, illetve 
politikai gondolkodásának minden szegmense vonatkozásában hogyan valósult meg 
ez az összekapcsolódás, már meghaladja ezen tanulmány kereteit. 

                                                      
17  Uo., 110., 105. Jeffersonnak ezt a felfogását erősíti az a virginiai törvényhozás elé 1779-ben beter-

jesztett törvényjavaslata, amely szerint a felszabaduló rabszolgáknak egy éven belül el kell hagyniuk 
az állam területét. A javaslatot 1785-ben becikkelyezte a törvényhozás. Jefferson, Thomas: A Bill 
Concerning Slaves. In: Onuf, Peter S. (ed.): Thomas Jefferson: An Anthology. St. James (NY), 1999. 
50. Jefferson rabszolgaságra vonatkozó nézeteire magyarul részletesebben lásd Lévai Csaba: 
„Reszketek hazámért, ha arra gondolok, hogy Isten igazságos.” Thomas Jefferson és a rabszolgaság problémája. 
Aetas, 16. évf. (2001) 1. sz. 5–39. 
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How can the Sustenance of the Virtuous Republic be Ensured? The Intertwinement of Classical 
Republicanism and the Scottish Enlightenment in Thomas Jefferson’s Political Thought 

 

During his long life Thomas Jefferson was influenced by various intellectual trends 
(classical antiquity, European and Scottish Enlightenment, the classical republican-
ism of 18th century real Whig authors, the legal tradition of English “common law”, 
liberalism and Physiocratic economy). This study examines the issue whether these 
intellectual trends, which often contradicted each other on account of their certain 
contents, were integrated into a unified philosophical system in the thought of the 
American politician. Jefferson believed that the most important achievement and 
objective of the American Revolution was the creation and sustenance of a virtuous 
republic determined by the principles of classical republicanism. Partly based on 
classical republicanism and partly on the ideas of the Scottish Enlightenment he 
defined the type of economic and foreign policy the United States had to pursue in 
order to sustain the virtuous republic. The Scottish Enlightenment’s approach re-
garding moral sentiments had the greatest influence on him in determining who 
could become citizens of the virtuous republic. In his opinion American Indians 
possess the spark which enables them to develop the kind of morality equivalent to 
that of white people, making them capable of becoming citizens of the American 
Republic. In Black Africans, however, he found only a small degree of morality and 
accordingly he excluded them from the community of virtuous citizens, inhibiting 
them from sharing the same country with white men after being emancipated from 
slavery. Therefore the author comes to the conclusion that the ideal of sustaining 
the virtuous republic served as an intellectual framework which made it possible for 
Jefferson to integrate the ideas of classical republicanism and Scottish Enlighten-
ment into a coherent system in his political thought. 
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A POLITIKA „FOLKLORISZTIKUS” TERMÉSZETÉRŐL 
NYELVI ÉS POLITIKAI MEGOLDÁSOK KOSSUTH 
ÉS A REFORMKOR KÖZÖS TELJESÍTMÉNYÉBEN 

 

 

A 20. század utolsó harmadáig a politika- és eszmetörténet hajlamos volt arra, hogy 
egy-egy korszak egészének politikai gondolkodását elsősorban a jelzett időszak 
„nagy embereinek”, mértékadó politikusainak megszólalásai alapján vizsgálja. Az ő 
megnyilvánulásaik közül is elsősorban azokat részesítette figyelemben, amelyek 
jelentős fórumokon, magas színvonalú művekben jelentek meg, s amelyek az utóla-
gosan is fontosnak tekintett folyamatoknak irányt adó eszmék reprezentációjában 
játszottak szerepet. Az utóbbi évtizedekben a mentalitástörténet, az eszmetörténet 
és az új kultúrtörténet jóval szélesebb politikai és szellemi közeg szövegeit vonta 
érdeklődésének körébe: egyrészt azok egykorú jelentését vizsgálja, másrészt az emlí-
tett nagy súlyú megszólalásokat szélesebb kortársi szövegegyüttessel összevetve 
elemzi, rákérdezve kapcsolatukra, arra, hogy saját koruk nyelvi közegében miképpen 
hathattak. 

Tanulmányunkban egyes szövegek összevetésével a reformkori politika nyelvi 
működését tanulmányozzuk. Egyrészt néhány közismert és kifejező szónoki fordu-
lat mintáit és párhuzamait keressük, s így őket kortársi megszólalások hátterébe 
állítjuk, másrészt e kapcsolatra kísérelünk meg magyarázatot adni, végül szeretnénk 
e nyelvi téren kimutatott mechanizmusok érvényesülését néhány közvetlenül politi-
kai jellegű eljárásban vizsgálni. 

 

A kossuthi retorikai és publicisztikai fordulatok mintái, párhuzamai 

 

Kossuth politikai jelentőségének hátterében nemcsak a kiemelkedő politikusi képes-
ségek állnak, hanem az a nyelvi felkészültség is, amelynek köszönhetően számos 
kortársánál sokkal magasabb színvonalon és érzékletesebben tudta gondolatait és 
érveit kifejezni. Nem egyszerűen a sokszor és gyakran irigy nehezteléssel emlegetett 
szónoki képességekre gondolok, hiszen szövegeinek egy részét a kortársak csak írott 
formában ismerhették, s így a szövegen kívüli körülmények: a drámai szituáció, a 
hallgatóság pillanatnyi lelki diszpozíciója, maga Kossuth hangja, gesztusai nem hat-
hattak. De még e nem retorikus szövegek esetében is olyan kifejező erőt és tömör-
séget érzékelhetünk, ami nagyban járult hozzá a politikai tartalom hatékonyabb 
átviteléhez. Utóbbi években többen is foglalkoztak Kossuth nyelvezetével, itt Deb-
recenben nyelvészek egész konferenciát szenteltek neki, Miru György pedig a poli-
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tikus bibliás hangvételére mutatott rá.1 Magam elsőként most egyes szövegeit más, 
nagyon hasonló kortársi megszólalásokkal vetem össze. 

1. Szabadság – jogkiterjesztéssel. Annak tétjét, hogy a nemesi privilégiumok meg-
szüntetése és a polgári jogegyenlőség létesítése miként, milyen úton valósul meg, a 
kortársak természetesen átérezték. Tudjuk, Magyarországon ez nem a nemességnek 
privilégiumaitól való megfosztásával történt, hanem a nemesi jogállás elemeinek 
távlatosan minden országlakosra történő kiterjesztésével, azaz megtartásával, de 
kiváltság jellegének megszűnésével. Ennek elvi és gyakorlati-politikai szempontból 
is megvolt a jelentősége. Egyrészt a jogegyenlőség bevezetésével egyidejűleg auto-
matikusan a személyes szabadság korábbi, nemesekre korlátozott garanciáit rögzí-
tette, őrizte meg és általánosította a hazai társadalomban. Ezek megszüntetése az 
uralkodói jogok és hatalom korlátozása nélkül az önkény lehetőségének növekedé-
sével és így a szabadság komoly fenyegetésével járhatott volna. Önkényellenes ga-
ranciákról a nemesi jogállás megszüntetése esetében külön kellett volna gondos-
kodni, ahogyan az másutt például egyes alkotmányok emberi jogi intézkedéseiben 
történt az abszolutizmus legyőzése után. Ezzel szemben idehaza a fennálló viszo-
nyok közepette volt esély az egyenlőség e jogok kiszélesítésével történő érvényesíté-
sére. Másrészt e jogkiterjesztő útnak politikai-taktikai jelentősége is volt; a rendi 
intézmények kereteiben, a nemesi dominanciájú közegben a programot csak úgy 
lehetett elfogadtatni, ha az aktus nem okoz hátrányt a jogok addigi birtokosainak, 
csak relatív előnyüket vesztik el. 

A törvény előtti egyenlőség követelményének e megközelítését – reformer kör-
ben meglehetősen elterjedt és támogatott jogkiterjesztő eljárást – Széchenyi például 
az átalakulás első programszerű összefoglalásában pontosan, ugyanakkor meglehe-
tősen jogászos formában fogalmazta meg. A Stádium V. törvénye szerint „mindenki 
egyenlőn áll a törvény ótalma és sulya alatt”, amit biztosítana, ha „A Partis I-ae 9-us 
– mint az emberi méltósághoz szükségkép tartozó – az egész ország lakosira kiter-
jesztetik; de egyszersmind minden abususaibul ki is tisztittatik”.2 A gondolat má-
soknál, más kifejezésekkel is előfordul, de legerőteljesebb, mégis legtömörebb meg-
fogalmazását Kossuthtól szoktuk idézni. 

Mint ismeretes az Országgyűlési Gyűjtemények című, kéziratban maradt munkájában 
– miután tisztázza a szabadság hagyományos, rendi privilégiumot jelentő értelme és 
a liberális szabadságfogalom különbségét és kapcsolatát – a jogkiterjesztés eljárása 
mellett érvel. „Az I-ő rész 9-ik czímjét s az odaszóló törvényeket változhatlanoknak 
tartom én is annyiban, hogy a nemeseknek ottan biztosított személy- és vagyonbeli 
igazaikat és szabadságukat […] tőllök elvenni nem lehet. […] De kérdem én, mit 

                                                      
1  Szikszainé Nagy Irma (szerk.): Kossuth Lajos a szó művésze. Tanulmányok Kossuth stílusművészetéről. 

Debrecen, 2002.; Miru György: Szabadság és politikai közösség. Kossuth Lajos politikai alapfogalmai. Bu-
dapest, 2011. 238–239. 

2  Gróf Széchenyi István: Stadium. Lipcse, 1833. 31. 
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veszít ezen igazaiból a magyar nemes, ha törvény által azt nyilatkoztatnók, hogy 
magyar parasztot sem személyében s vagyonában törvény útján kívül szintén senki 
nem háborgathatja.” Majd az átütő erejű mondat következik: „a szabadság olly ki-
meríthetetlen kincs, melly azáltal, hogy véle többen osztoznak, sem fogy, sem gyen-
gül, sőt nő, sőt erősödik.”3 

Csakhogy azt az érvet, hogy a jogkiterjesztés nem vesz el semmit a nemességtől, 
sőt szorongatott helyzetét megszünteti, a nemzeti politikai közösségét új tagok sere-
gével erősíti, és ellenállóbbá teszi az önkénnyel szemben, az 1833-as év folyamán, 
időben tehát egymáshoz közel, ráadásul szinte szó szerint ugyanezzel a kifejezéssel 
többen is megfogalmazták. Pozsony megye követe, Fekete János június 17-én a 
személyi és vagyoni biztonság kiterjesztése kapcsán így érvel: „nem csonkítjuk mi 
ezáltal a I-ae 9-ust, nem mondjuk, hogy a személyes bátorság praerogatívájáról le-
mondunk, s így mi nem veszítünk, csak kiterjesztjük azt, s ezáltal magunkra nézve is 
erősítjük, mert minden érdek annál erősebb, mennél többen vesznek benne részt.”4 

Deák szeptemberben a jobbágytelek tulajdonának megszerzését azzal az indok-
lással tenné lehetővé, hogy „a legnemesebb cél, a törvényes függetlenség lesz általa 
munkás jobbágyainknak kitűzve, […] s ezáltal hazánk boldogsága fog nevekedni 
anélkül hogy valakinek igaz jusai sérelmet szenvednének. Ugyanis nem sértetik általa 
polgári szabadságunk, mert a szabadság másokkal megosztva nem fogy, sőt erősö-
dik, és annál biztosabban áll, minél többen lehetnek részesei.”5 

A gondolat tehát a reformerek között szinte közhellyé vált, olyannyira, hogy a 
megfogalmazás elsőségének megállapítása – különösen a követek folyamatos egyez-
tetése, előzetes tanácskozásai ismeretében – és az átvételek kibogozása komoly 
filológiai feladat volna. Barta szerint a kossuthi érvelés és kifejezésmód a francia 
felvilágosodás közkézen forgó irodalmából, a „közös érdek szép köteléke” Kölcsey 
környezetében folyó beszélgetésekből eredhetett, de az „ellenséges álláspontra 
helyheztetett társasági karzatok”, az ellenérdekű, egymással szemben álló társadalmi 
osztályok képe Kossuth saját zempléni tapasztalata lehetett.6 Szabad György is 
hangsúlyozza, hogy Kossuth gondolatmenetében a hazai reformerek fordulatait 
ötvözi.7 

Kossuth ekkor még nem a reformellenzék vezére, hanem távollévő főrend cse-
kély súlyú követe, akinek megszólalási kísérleteit nem más, mint Wesselényi torkolta 
le a diéta első heteiben. Személyének jelentőségét tavasz folyamán a Tudósítások 

                                                      
3  Kossuth Lajos Összes Munkái (a továbbiakban: KLÖM) 6. köt. Ifjúkori iratok. Törvényhatósági Tudó-

sítások. Sajtó alá rendezte: Barta István. Budapest, 1966. 378. 

4  KLÖM 1–5. köt. Országgyűlési Tudósítások. Sajtó alá rendezte: Barta István. Budapest, 1948–1962. 1. 
köt. 477. 

5  Országgyűlési Tudósítások, 2. köt. 156. 

6  Barta István: A fiatal Kossuth. Budapest, 1966. 207–208. 

7  Szabad György: Kossuth irányadása. Budapest, 2002. 32. 
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ugyan megemelik, de irányadó személyiségnek, olyannak, akinek a szavai befolyásol-
ják a megyei követekét, semmiképp nem tekinthetjük. Azonban mire júniusban 
Fekete, s még inkább szeptemberben Deák szavai elhangzanak, elkészült már Kos-
suthnak utóbb publikálni nem sikerült, s később elveszett könyve, amelyben a kér-
déses kifejezés előfordul. A munka egyrészt mutatja a gondolatok elterjedtségét, de 
elképzelhető az is, hogy Kossuth kézirata megfordult mások kezén. Ez esetben 
pedig, ha nem is a gondolatmenetben, de a megfogalmazásban az időbeli elsőbbség 
lehet akár Kossuthé is, akinek művét Barta István a szövegnek az országgyűlés me-
netére tett utalásai, így az úrbéri kérdés említésének teljes hiánya miatt 1833 január-
jára, februárjára keltezi. Az egybeesés magyarázata lehet az is, hogy esetleg Kossuth 
stilizálta hasonlóvá tudósításaiban a beszédeket.8 

2. A bélyegmotívum. A reformok elfogadtatásának a rendiség fennálló közegében 
alapfeltétele volt magának a változás lehetőségének elismertetése a politikai társada-
lommal, amely az uralkodói hatalom terjeszkedésével szemben – de persze sokaknál 
a kiváltságok védelmében is – a létező jogi és politikai intézményekbe kapaszkodott. 
Azt a gondolatot, hogy az ősöknek nincs joguk utódaik kezét megmásíthatatlan 
törvényekkel mindörökre megkötni, Széchenyi is kifejtette a Hitelben; Barta szerint 
tőle került át a nemesi reformmozgalom szótárába.9 Annak egyik legmeggyőzőbb, 
képszerű megfogalmazását, hogy tehát nem szentségtörés a régi törvények megújí-
tása, szintén Kossuthtól szokás idézni: „Mellyik Isten ütötte fel Werbőczynek régi 
könyvére az örökkévaló igazság azon díszjelét, melly csak az örök természet örök 
könyvét illetheti?”10 

A gazdag asszociációs tartalmú szónokias fordulat ismét csak nem példa és pár-
huzam nélküli, számos kortárstól maradt fenn hasonló. Jelentésmezejében a ’megje-
lölés’ elsődleges értelme mellett a ’megbélyegzés’ motívuma, tehát a kifejezés nega-
tív asszociációs tartalma is megnyilvánul. Ilyen értelemben szerepel például az 1833. 
november 20-i kerületi ülésről készült kossuthi tudósításban, amely a lengyel ügy-
ben elhangzott felszólalásokat tartalmazza: „Európa meg nem tudta fejteni a sze-
rencsétlen Lengyel Nemzetnek három fele darabolását, a Nemzetek törvényének 
milly codexében, articulussában találtatik fel? Ezt megfejteni mi is bajosan fogjuk, 
de nem is lenne sok haszna miután a Bétsi Congressus ezen feldarabolásra a hely-
benhagyás borzalmas pecsétjét reá ütötte.”11 Hasonlóképpen a „megbélyegzés” 
értelmében használja Palóczy László a szólásszabadsági vitában a fordulatot, am i-
kor az uralkodói hatalom túlkapásainak elutasítására a hasonló történeti előzmé-
nyeket emlegeti fel, majd kérdi: „ki merné állítani hogy e borzasztó példák just 

                                                      
8  Barta: A fiatal Kossuth, 206. Szó szerint idézi: 220–221. 

9  Ifjúkori iratok, 367. 

10  Uo., 378. 

11  Országgyűlési Tudósítások, 2. köt. 408. 
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adnak hasonló tettekre? Korántsem, sőt rég reájok ütötte már a kérlelhetlen 
historia a kárhoztatás bélyegét!”12 

A beégetett jegy örökös jellege folytán a „bélyeget ütni” kifejezést az állandóság 
és változás összefüggésében említi Balogh János a pedaneus bíróságok eltörléséért 
mondott beszédében: „igen is kívánja hogy polgári létünk jobbra változzék, nem is 
tudja ki ütötte fel a Pedaneus biróságra az örökös tökéletesség bélyegét? s azért azt, 
hogy hazánk állásában is annál jobbat alkotni nem lehetne, egyátaljában el nem 
ösmeri, de azon sem csudálkozik, hogy a nemzet töbsége most mást kiván, mint 
kivánt 44 évek előtt, mert ezen kurta 44 esztendők alatt annyi történt, a mennyi 
századok alatt sem történt ez előtt.”13 Hasonlóképpen az időviszony és a minősített 
tárgy jellege kapcsolódik össze e motívum használatakor más felszólalásokban. 
Amikor 1833 októberében az örökváltság ügyében kérdéses volt a régi és új kötések 
státusa közötti különbség, több követ megszólalását összefoglalva a Tudósítások 
szerkesztője így fogalmaz: „azon régi kötésekben (mellyek egyébiránt szóval is tör-
ténhettek) nincs az örökösség oly éles praecisióval ki téve, hanem az urbariom óta 
folyvást gyakorlott szokás ütötte fel azokra az örökösség bélyegét.”14 

A bélyegmotívum tehát közkedvelt szónoki fordulat volt a reformkor kezdetén. 
Többen is használták valamely jelenség karakterének meghatározására. Említették 
mint letörölhetetlen jegyet, sőt, az állatok vagy rabszolgák birtoklásának jeleként. E 
negatív tartalom jó példája a munkácsi magisztrátus reagálása a helybeli ruszinok 
követelésére, akik általuk „bélyegezett”, azaz felhatalmazott tagot akartak a város 
tanácsába küldeni, de kérésüket a magisztrátus azzal a figyelmeztetéssel fogadta el, 
hogy máskor „kérelmöket okosabb író által tétessék”, mert „bélyoggal nálunk nem a 
szenátorokat, hanem a marhákat szokták bélyegezni”.15 S épp ez utóbbi jelentés, a 
„beégetett jegy” értelem adja az örökösség jellegét a bélyeg-képzet szónoki haszná-
latában. A kép önmagában is többrétű tartalmát (megjelölés, megbélyegzés, örökös 
állapot) kiegészíti és fokozza Kossuth megfogalmazásában a szónoki kérdésalakzat. 
Végül szemantikailag az egészet megemeli Kossuth és Palóczy szónoki kérdésében 
a transzcendens elem (história, illetve Isten) említése és azonnali kétségbe vonása. 

A motívum hazai használatának egyik forrására utalhat az a tény, hogy szerepel a 
magyar közvéleményt erősen foglalkoztató lengyel felkelés kiáltványában. „Azon 
[…] sötétben lappangó árulás s fényes nappal elkövetett erőszakoskodások, mellyek 
a hajdani Lengyelországnak háromszori felosztását kisérték, tudva vannak a világ 
előtt! A historia, melynek sajátjává lettenek, ezen igazságtalanságnak homlokára 

                                                      
12  Uo., 4. köt. 547. 

13  Uo., 3. köt. 138. 

14  Uo., 2. köt. 256. 

15  Lehoczky Tivadar: Munkács város monográfiája. Munkács, 1907. 92–93. 
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ütötte a politicus vétek bélyegét.”16 – fordítja Kossuth a kérdéses dokumentumot. 
Nem véletlen tehát, hogy egyik fent idézett megszólalás a lengyel ügyben hangzott el. 

3. „Kezeket a szívre, uraim…” A harmadik példánk Kossuth egyik jellegzetes szó-
nokias fordulata: a felismert helyzet öncsalásmentes bevallásának képszerű megfo-
galmazása, amelyet a publicisztikájában is előszeretettel használt. Kosáry „magával 
ragadó”, „szuggesztív erővel bírónak” nevezi az örökváltságért folyó agitáció során 
leírtakat: „a földnek felszabadítása szabad egyezés utján a világon sehol egészen 
végbe nem ment, a kényszerítő törvényt sehol a világon ki nem kerülte: szivre ke-
zünket, Uraim! hisszük-e, hogy mi kikerülhetjük?”17 

A Hírlap szerkesztője egy másik vezércikkében akkor is él e fordulattal, amikor a 
testi büntetés teljesen haszontalan, sőt a neki tulajdonított hatáshoz képest disz-
funkcionális voltát érzékelteti: „ahol a megbotozott embernek úgyszólván csak meg 
kell magát ráznia, hogy letörölje az ütlegek minden bélyegét: ott egy szolgalelkű 
elbaromult nép teng, melynek haladása a civilisatio ösvényén megakasztatott. – 
Szívre kezünket, Uraim! – […] haladt-e az utolsó három század alatt a nép tömege 
erkölcsben, civilisatióban egy észrevehető lépést? Leborulunk a porba és hamut 
hintünk a fejünkre; mert azt kell mondanunk: nem!”18 

A sürgetés és az öncsalásmentes őszinte helyzetfelmérés kossuthi kifejezéseinek 
az előképe az általa is sokszor hivatkozott Nagy Páltól származik: „int az idő, szorít 
a szempillantás – mert hiában, ne tegyünk magunknak illusiot, mondjuk ki világo-
san: lehet e reménységünk, hogy a jobbágyi adózások századokig megállnak? Hacsak 
tennen magunkat nem akarjuk csalni, el kell ösmernünk, hogy ezt lehetetlen 
reménlenünk, s ekkor kéntelenek leszünk elösmerni, hogy TTs Rendek által javas-
latba hozott örökös úrbéri váltság kötés lehet az egyetlen egy szelíd mód, melly […] 
mellett mehet végbe a ki nem kerülhető catastropha.”19 Itt még csak a szöveg han-
gulatában mutatkozik rokonság, más felszólalókkal viszont már szószerinti egyezés 
is: „Tegyük kezeinket sziveinkre, és feleljünk nyiltan, ha nálunk a jobbágynak sze-
mélybeli bátorsága eddig az önkény ellen törvény által védve volt e?” – kérdezi De-
ák 1833-ban.20 De használja a formulát a maradi ellentáborhoz tartozó Szluha Imre 
is, aki „elhiszi ugyan, hogy lassu haladásunk felett nemcsak ez ország, hanem egész 
Európa is csudálkozik, de ennek okát a rendszeres munkák feletti tanácskozást 
zavaró sok közbevetett inditványokban találja, és tegyük szivünkre kezünket, valjon 

                                                      
16  Kossuth fordítása a lengyel kiáltványról. Ifjúkori iratok, 226. 

17  Kossuth Lajos: Örökváltság. Pesti Hírlap, 1. évf. (1841) 13. sz.; Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a 
reformkorban. Budapest, 20022. 223. 

18  Kossuth Lajos: Bot, vessző, korbács. Pesti Hírlap, 1. évf. (1841) 26. sz. 

19  Országgyűlési Tudósítások, 2. köt. 299.; Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790–1848. Budapest, 
2008. 131. 

20  Uo., 1. köt. 473. 
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mit felelnénk a fő RRnek, ha majd azt mondják: Ti hibákat kerestek minálunk, pe-
dig magatok is temérdek hibákban szenvedtek.”21 

4. „Menjünk, különben menettetünk.” A reformok sürgetését (és annak az egyre fe-
szültebb politikai helyzet miatti kényszerét) Kossuth jellegzetes szónoki alakzatok-
kal fejezte ki a 40-es évek második felében írt cikkeiben: felkiáltások, felszólító mó-
dú igealakok, prófétikus képek, jóslatok formájában.22 Egy, a cenzúra által eltiltott, 
de a tilalom ellenére megjelentetett cikkében a haladás politikai értelmét és a mozgás 
képzetét egyesítő megfogalmazást alkalmaz a késlekedés veszélyeinek és a haladás 
szükségességének erőteljes kifejezésére: „Adózzunk, urak, különben megadózta-
tunk. Menjünk, különben menettetünk.”23 Ez a fordulat kevésbé terjedt el a kor 
politikai életében, kossuthi változatát mégsem tekinthetjük egyedülállónak és előz-
mény nélkülinek. Nem más használta korábban, mint Kazinczy Ferenc. Amikor 
budai fogságába kísérték, egy pataki diák kérdésére, hogy „Hát a tekintetes Úr hová 
megyen?”, Kazinczy így válaszolt: „Nem megyek én, hanem menettetem.” Miért 
feltételezhető, hogy a megfogalmazás Kazinczytól ered? Először is, szemben a ko-
rábban idézett formulákkal, utóbbival más kortársnál eddig nem találkoztam. Kései 
előfordulása Szabó Béla 1848-i nyári tárcájában nem tekinthető Kossuthtól függet-
lennek, hiszen Kossuth Hírlapjában jelent meg, s a lap 1848-ban további négy esetben 
használta.24 Ezzel szemben Kossuth vezércikkeiben a Pesti Hírlapban már 1843-ban 
többször előfordul a kifejezés.25 E formula tehát egyértelműen Kossuth személyé-
hez, köréhez, valószínűleg Zemplén megyéhez köthető. A Kazinczy-anekdota és 
kifejezés nem vált országosan elterjedtté, de regionálisan bizonyosan ismert volt: az 
egykori rabtárs, Szulyovszky Menyhért „nevetve hirdeté el Zemplényben, s azt a 
dévajkodók sokat emlegetik”.26 Így ahhoz, hogy a megye székhelyén tevékenykedő 
fiatal újhelyi prókátor, Kossuth ismerje a helyi-megyei szinten elterjedt nyelvi lele-
ményt, nem is kellett Zemplén levéltárnokával, Kazinczyval találkoznia. 

 

                                                      
21  Uo., 4. köt. 143. 

22  Sokszor már a cikkek címeiben (Késő!!; Adjunk a szavaknak valódi értelmet.; Adózzunk.) vagy a 
szövegben („Az úrbérnek ideje lejárt”, „ne mystificáljuk [áltassuk] magunkat”). Kosáry: Kossuth, 
355.; Szabad: Kossuth, 84., 87. 

23  Kossuth Lajos: Adózzunk. Hetilap, 2. évf. (1846) 103. sz. Utal rá Kosáry: Kossuth, 359. és Szabad: 
Kossuth, 83., 86. 

24  Szabó Béla: A Magyar Korona Országainak státusjogi és monarchiai állása a Pragmatica Sanctio szerint. 
Kossuth Hírlapja, 1. évf. (1848) 7. sz. 

25  Kossuth Lajos: Közvélemény. Pesti Hírlap, 3. évf. (1843) 218. sz.; Kossuth Lajos: Ismét egy új lépés a 
városok ügyében. Pesti Hírlap, 3. évf. (1843) 220. sz.; Kossuth Lajos: Útrendszer. Pesti Hírlap, 3. évf. 
(1843) 252. sz. 

26  Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója. Sajtó alá rendezte: Szilágyi Márton. Debrecen, 2011. 65. 
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A nyelvi eszközök kossuthi alkalmazása 

 

Kossuth szónoki teljesítményének jelentőségét kortársai és az utókor részéről is 
sokan értékelték túl, sőt, egyenesen rosszallással illették, mintha politikai sikereit 
egyoldalúan rétori vagy színészi képességeinek és nem tényleges politikusi teljesít-
ményének köszönhette volna, noha utóbbinak az előző is fontos tényezője.27 Kos-
suth politikai teljesítményének a szónoklás szintén csak egyik eleme volt. A fentiek 
alapján kijelenthetjük, hogy bár Kossuth lendületes nyelvhasználata talán a legkife-
jezőbb és leghatásosabb a korban, de jellegzetes fordulatai nem egyedülállóak, a 
politikai szöveganyag a reformkori és az azt megelőző nemzedék közös produktu-
ma.28 

A szövegelemzés folytatásával további motívumok összegyűjtését el lehetne vé-
gezni,29 de talán ennyi is elég ahhoz, hogy az általunk vizsgált kérdést végiggondol-
hassuk. Először is e szövegpárhuzamok és előzmények felidézésével nem akartuk 
kisebbíteni Kossuthnak sem szónoki, sem politikusi nagyságát, szavainak irányadó 
jelentőségét. Vizsgálatunk tárgya azonban most nem az eszmék és megfogalmazá-
sok elsősége, hanem a politika nyelvi közegének működésmódja, s Kossuth szerepe 
is e keretben, a szövegösszefüggésekben értelmezhető. 

Ami a vizsgált szövegrészletekben figyelemre méltó, az a politikai élet nyelvének 
– nem tudunk jobb kifejezést rá – folklorisztikus jellege. A szónoki megoldások fent 
bemutatott alkalmazása sokban a népköltészet létmódjára emlékeztet.30 A politiká-
ban, miképp a folklórban, nincs szerzői jog, politikusok, közírók aggály nélkül élnek 
a másoktól hallottakkal, az egyes fordulatokat saját szövegeikben szabadon használ-
ják. A szövegelemek az átvétel során egyben nagyfokú variálódásnak vannak kitéve. 
Amint a népzene vagy a népköltészet motívumai is változatokban élnek, úgy a poli-
tikai élet szereplői is szabadon módosítgatják a másoktól hallottakat, olvasottakat, 
azokat – mint ahogy különösen a bélyegmotívumnál láthattuk – különféle helyze-
tekben, egyes tárgyak előfordulásakor, más és más formában, változatban építik be 

                                                      
27  Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig – Széphalomtól Turinig. Buda-

pest, 2012. 84. 

28  Vö. az 5–6. jegyzetet és Veliky János: „létezzék megfelelő szó, mely annak minden árnyéklatát födözze.” A 
programalkotó politikai viták nyelvi-kulturális kerete a reformkor második évtizedében. Műhely, 34. évf. 
(2011) 4. sz. 59. 

29  Pajkossy Gábor például több más előzményt, kortársi párhuzamot és forrást mutat ki Kossuth 
szövegeiben. Pajkossy Gábor (szerk.): „Nemzeti újjászületés” Válogatás Kossuth Lajos írásaiból és beszéde-
iből. Budapest, 2002. 240–241. 31., 36., 40., 41. jegyzet, 244. 143–144. jegyzet. 

30  Az irodalmi élet és a folklór hasonló összefüggéseiről Szilágyi Márton: Folklór, irodalom vagy irodalmi 
folklór? In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Budapest, 2005. kül. 154–158.; Mikos 
Éva: A folklór fogalma(i) avagy a kifejezés nehézsége. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. 
Budapest, 2010. 59–66. 
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saját szövegeikbe.31 A politikai nyelv állapota némileg emlékeztet a szépirodalom 
egykorú, átalakulóban lévő létmódjára; emlékszünk, hogy az egyes költői, például 
fordítói megoldásoknak személyhez kötődése, az írói szellemi tulajdon részévé válá-
sa milyen küzdelmeken, irodalmi pörökön keresztül ment végbe épp ezekben az 
évtizedekben. A politikai élet azonban utóbb sem tűrte, tűri a megfogalmazások 
privatizálását. 

Ezt figyelembe véve kell értékelni a fenti szövegek közös elemeit és így Kossuth 
politikai-szónoki teljesítményét. Számunkra tehát nem az eredetiség az érdekes, 
hanem éppen a kortársak megszólalásainak átvétele és alkotó felhasználása, Kossuth 
esetében is. Az általa alkalmazott konkrét nyelvi elemek a szélesebb kortársi retori-
kai hagyományba és szöveganyagba illeszkednek. Ám az adott nyelvi megoldás al-
kalmazásának helye és körülményei, az, hogy mikor, milyen tárgyban és szövegkör-
nyezetben helyezi el őket, adja meg az adott nyelvi motívum súlyát. A mások által 
kitalált vagy általuk is használt fordulatok felértékelődnek, amikor az ő koncepció-
jába és egy adott megszólalásba illeszkednek. 

Az egyéni tehetségen túlmenően Kossuth tevékenységének ezt a vonását elősegí-
tette az a pozíció, amelyen keresztül bekapcsolódott az országos politikai életbe. Túl 
azon, hogy a Tudósítások készítésével aktuálisan ellátott egy fontos közéleti feladatot 
– mint arra már többen felhívták a figyelmet – tanulási folyamatként is felfogta 
szerkesztői működését. Számára a szerkesztés anyaggyűjtés volt, a hallott, rögzített 
és közreadott anyag, egyben felhasználható nyelvi és politikai tapasztalatok gyűjte-
ménye. Érzékeny és éber figyelemmel követte a közélet fordulatait, megfigyelte, 
memorizálta, elraktározta a hallott megfogalmazásokat és ötleteket, s utóbb ezeket 
vette elő és alkalmazta legtöbb kortársánál messze hatékonyabban. A toposzok, 
motívumok e kölcsönös használata, átvétele és körforgása folyamatában Kossuth 
írói, szónoki és politikusi tehetségének megnyilvánulása e közössé vált formulák 
széles körű ismerete és kreatív használata. A Tudósítások, majd a Hírlap kész nyelvi és 
politikai megoldások egész tárházát, példaanyagát nyújtja számára.32 

                                                      
31  A szövegek variánsokban létezésének, aktualizáló áthangolásának, szabad felhasználásának párhu-

zamára a közköltészetben lásd Küllős Imola: Közköltészet és népköltészet. A XVII–XIX. századi ma-
gyar világi közköltészet összehasonlító műfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti vizsgálata. Budapest, 2004. 15., 20., 
25–26. 

32  Barta szerint Kossuth „nem hiába töltötte idejét az országgyűlésen”, kézirata „úgy tartalmazza a 
magyar polgári reformmozgalom legmagasabb célkitűzéseinek a lényegét, mint a szorgalmas méh 
által összehordott méz a mező virágainak százféle ízét”. Barta: A fiatal Kossuth, 221. 
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A politikai megoldások kossuthi alkalmazása 

 

A felhalmozott nyelvi anyag és közéleti tapasztalat ilyetén thezaurusz-szerű haszná-
lata azonban nemcsak a szónoki fordulatok, hanem a politikai eljárások esetében is 
megfigyelhető, sőt itt mutatkozik meg igazán, hogy nemcsak mások ötleteinek pusz-
ta átvételéről van szó. Kossuth kitűnő helyzetfelismerő és -megértő képességével 
vette észre a kínálkozó lehetőségeket, s nagy hatékonysággal idézte fel, hívta elő és 
választotta ki memóriájából és saját szerkesztői gyakorlata tárházából az adott hely-
zetben a célok elérésére alkalmasnak látszó eszközöket. Az alábbiakban olyan pél-
dákat idézünk fel, amikor Kossuth mások korábbi politikai felvetéseit fogalmazta 
újra, s ezzel a politikai lehetőségek körét szélesítette. 

1. Horvát szecesszió. Legismertebb ilyen meglátása a horvát elszakadás ötlete, 
amelynek korábbi előfordulását és jelentőségét Barta István és Szabad György mu-
tatta ki.33 Az 1832–36-os diétán, amikor Horvátország a vallási és a nyelvi kérdés-
ben is szembeszegült a többséggel, majd ezek után régebbi szokás szerint mégis 
igényt tartott arra, hogy csak fél adót kelljen fizetnie, 1836 tavaszán a vita hevében 
Szombathelyi Antal Békés megyei követ az előző felszólaló kifejezését azonnal fel-
kapva így reagált: „Igazán mondják [a szabolcsi Vay János], hogy Horvátországgal 
keblünkben kígyót táplálunk. Valóban ha csak az a haszna van Horvátországgali 
egyesületünknek, hogy adózóink ő helyette adót fizessenek, hogy evangélikus pol-
gártársaink a közös hazának egy részéből kitagadva legyenek, nemzetiségünk kifej-
lődése Horvátországban ellenségre találjon, úgy azt mondom: szűnjék meg inkább 
minden szorosabb kapcsolat.” A későbbiek fényében érdekes, hogy az ötlet zajos 
helyeslésre talált, s épp a horvát követ, Busán Hermann fogalmazott úgy, hogy „a 
magyar képviselők […] jobban ismerik a két országnak közös érdekét, mintsem 
hogy Békés követének véleményében osztozhatnának”. A feszült hangulat közepet-
te Szombathelyi „többek kérelmének engedve” lemondott a viszontválaszról, s a 
felvetésre évekig feledés borult. Kossuth viszont e szavakkal jelezte, hogy rögzítette 
azt a politikai ötletek és megoldások virtuális tárában: „A szó azonban mondva van, 
s mint ilyen többé el nem vész.” Mint tudjuk, az ötletet később elővette, és átmene-
tileg elfogadtatta a pesti megyegyűléssel 1842-ben, utóbb pedig 1848 augusztusában 
a magyar kormánnyal a háború fenyegetése idején, amikor a magyar politika ennek 
szellemében kísérelte meg a horvátokkal való megegyezést. Kossuth tehát az ötlet-
szerűnek tűnő, vagy épp indulat hevében megfogalmazott felvetésben észrevett 
olyan lehetőségeket, amelyeket első megfogalmazója talán meg sem sejtett, de ame-
lyeket ő a stratégiai játéktér kitágítására tudott használni. 

                                                      
33  Országgyűlési Tudósítások, 5. köt. 652–653.; Szabad, György: Hungary’s Recognition of Croatia’s Self-

Determination in 1848 and its Immediate Antecedents. (Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestinensis Sectio Historica, 21. köt.) Budapest, 1981. 23–38.; Szabad: Kossuth, 67. Kosáry 
Szabadot említi, a fent idézendő Szombathelyi Antalt nem. Kosáry: Kossuth, 240., 271. 



A POLITIKA „FOLKLORISZTIKUS” TERMÉSZETÉRŐL 

241 

2. Örökváltság, politikai participáció. Kossuth a Pesti Hírlap szerkesztőjeként a beérkező 
tudósítások információs bázisán több problémára is kereste a megoldást. Ilyen volt 
az örökváltság módozatainak latolgatása,34 s a politikai jogkiterjesztés lehetőségeinek 
taglalása is. Alkalmas anyagot most a megyei hírek közt talált. Amikor Pest megye a 
„kebelében” fekvő szabad községeknek egy-egy szavazatot adott, először felidézte 
Nagy Pál szavait: „Az 1825-ki országgyülésen, midőn az alkotmány 
körülsánczolásáról vala szó, egy genialis követ úr […] azt mondá: tán arról is ideje 
volna már gondoskodni, hogy az alkotmány sánczain belől egy kissé többen lakja-
nak. – Tizenöt év mult el, […] a’ mikint-re átmenni itt az idő. Módokat és eszközö-
ket tehát éretten meg kell fontolnunk. […] Az elv alkalmasint tisztában áll; az al-
kalmazásból egy lépést Pest megyének ez alkotmányszellemű törvényes gyakorlata is 
kimutat.” Majd „Pest megye százados gyakorlatának” példájához hasonlók felkuta-
tására szólított fel: „Van e Pest vármegyének e’ gyakorlatához hasonló több az or-
szágban? nem tudjuk; hallottuk ugyan, hogy Csongrád vagy Csanád megyében volt 
eset, midőn tisztválasztásnál a’ szabadosoknak nem községenkint, hanem sze-
mélyenkint is szavazat engedtetett: de való-e ez?” Kossuth tehát a Pesti Hírlapot a 
vonatkozó tapasztalatok, a politikai jogkiterjesztés lehetséges eszközeinek össze-
gyűjtésére ajánlotta fel. S hamarosan megindult az agitáció arra, hogy első lépésként 
a községek kapjanak részvételi jogot a megyei közgyűléseken.35 

3. Pest – Párizs. A változatokban élő politikai megszólalások és cselekvésmódok 
alkalomhoz igazított használatának jó példája Kossuthnak Pest szerepével kapcsola-
tos állásfoglalása 1848-ban. Március 19-én a pozsonyi országgyűléshez forduló for-
radalmi Pest küldöttségének így válaszolt: „Buda-Pestet az ország szívének tartom, 
de urának soha tartani nem fogom. E nemzetnek szabadsága van s minden tagja 
szabad akar lenni, és e szót [nemzet] valamint semmi casta, úgy semmi város, ma-
gának nem arrogálhatja. […] csak a nemzet az, akit illet a nemzet sorsának eldönté-
se.”36 Korábban úgy is értékelték a helyzetet, hogy Kossuth itt a nemesség érdeké-
ben a pesti nép forradalmi lendülete ellen nyilatkozott. Szabad György mutatott rá 
arra, hogy valójában a polgári parlamentáris kormányzat elvének megértetése, sőt, a 
forradalmi elvvel szembeni védelmének szándéka mozgatta.37 

E gondolat szintén nem előzmény nélküli. A regnikoláris bizottságok munkálata-
inak megyei véleményezése idején, 1832-ben a politikai folyamatok megyénkénti 
szétforgácsoltságától tartó Deák azt ajánlotta pesti barátainak, hogy szigorúan ma-
gánérintkezés útján tudassák másokkal a megyéjükben formálódó álláspontokat. 

                                                      
34  Uo., 223–225. 

35  Maga az elképzelés természetesen nem új, a 18. század végének előzményei után ezt javasolta már 
egy évtizeddel korábban Wesselényi, és több megye is az operátumok megtárgyalásakor. Kosáry: 
Kossuth, 264.; Szabad: Kossuth, 68–70. 

36  KLÖM 11. köt. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847/48. Sajtó alá rendezte: Barta István. 
Budapest, 1951. 674–675. 

37  Szabad: Kossuth, 111. 
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Ugyanakkor a megyéknek hasonló szándékú levelezését azért nem ajánlotta, nehogy 
a „középponti” megye irányadó szerepének túlhangsúlyozása a reformok ellen for-
dítsa más megyék közvéleményét. Úgy látta, hogy a legtöbb megye nem akar egy 
másiknak „még csak tanácsától sem függeni, s a hasznos javallatot gyakran csak 
azért veti vissza, mert mást utánozni nem akar. Pest vármegye hazánknak közép-
pontja, Pest maga országunk fővárosa, s a míveltségnek, kereskedésnek és tudomá-
nyoknak fészke, itt készülhetnek tehát a legjobb munkák, ott születhetik a legtöbb 
jeles új gondolat […] – de Pest még nem Párizs, mely […] határtalan hatalommal 
törvényt szabjon mindenkor.”38 Deák természetesen a még nemesi Pest vármegye 
és a szintén nemesi vidéki megyék viszonyára vonatkoztatta a „Pest és Párizs – 
magyar megyék és francia vidék” párhuzamot. 

Kossuth 1843-ban, amikor a városok egy része kezdeményezte belső politikai vi-
szonyainak demokratikus átalakulását, magyarázatot keresett arra, hogy Pestnek 
miért nincs ilyen irányú állásfoglalása. A motívumot itt egyben a municipális rend-
szer védelmében is használta. „És miként van az, hogy […] Pest városa nemcsak a 
vezéri dicsőségben nem osztozik, de még csak a gyors követés dicsőségében sem? – 
azon Pest városa, mely akármi arány szerint szabályoztassanak is a városok ország-
gyűlési szavazatai, minden esetre oly nyomatékra számolhat, mint minővel egy me-
gye bir? […] az institutionalis ok pedig municipalis szerkezetünkben fekszik. – Páris 
= Francziaország, de London már nem Anglia, s Pest még kevésbbé Magyaror-
szág.”39 A politikai élet megyei szétforgácsoltságának ténye ez esetben tehát előnnyé 
vált, ha a központ nem, akkor más közeg termeli ki a reformkészséget. 

A motívumot öt évvel későbbi változatában már a forradalmi radikalizmus elle-
nében és a képviseleti alkotmányosság érdekében vette ismét elő. Ismerve a kor 
gondolkodásmódját, s azt, hogy a reformmozgalmat a változtatás őszinte vágya 
mellett épp a francia forradalomhoz és az azzal járó erőszakos jelenségekhez hason-
ló hazai krízis megelőzése motiválta, Kossuth beszéde az átalakulás törvényességé-
nek védelmét és a konszolidációra törekvést fejezi ki. A főváros uralma az ő értel-
mezésében a francia főváros forradalomban játszott diktatórikus vezetésének szim-
bóluma. Kossuth tehát ekkor egy a Párizs-képzethez sokkal szorosabban illeszkedő 
helyzetben, egy valóban forradalmi szituációban alkalmazta a motívumot. A szán-
dékok sem teljesen azonosak, Deák taktikai óvatossággal a reformeszmék terjeszté-
sének körülményeit és feltételeit írta le vele, Kossuth viszont egyrészt a francia fő-
város terrorisztikus jelenségeire emlékeztetve a magyar főváros forradalmi lendüle-
tének veszélyeire figyelmeztetett, másrészt a főváros és az ország sorsának egyszerű 
azonosítását az általa mindvégig elutasított francia centralizáció jelképének tekintette. 

                                                      
38  Deák Vörösmartynak, Kehida, 1832. február 24. In: Deák Ferenc: Válogatott politikai írások és 

beszédek I. 1825–1849. Sajtó alá rendezte: Molnár András. Budapest, 2001. 32–33., 35. 

39  Kossuth Lajos: Ismét egy új lépés a városok ügyében. Pesti Hírlap, 3. évf. (1843) 220. sz. 
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Utóbbi asszociációs tartalom vonatkozásában kiemelhető a magyar szabadságharc 
kritikus pillanata, amikor a magyar politikai vezetés a szorongató hadihelyzet miatt 
feladta a fővárost. Sokak elbizonytalanodása ellenére Kossuth a Párizs-motívumról 
fentebb vallottaknak megfelelően reagált. Egyrészt többször is elutasította a neki 
ekkortájt felajánlott diktátori szerepet, másrészt a főváros elvesztésével nem tekin-
tette bukottnak a szabadságharc ügyét. Azaz a főváros sorsát most sem azonosította 
az országéval; Pest szimbolikus jelentősége ellenére sem ítélte úgy, hogy birtoka 
nélkül reménytelen lenne a nemzet küzdelmének sorsa, hanem az ütőképes hadse-
reg megőrzése mellett a szükségkormány folyamatos működését és főként az azt 
legitimáló, a népszuverenitást kifejező országgyűlés együtt maradását ítélte legfonto-
sabbnak.40 

Kossuth tehát a reformkori közös politikai nyelvnek nemcsak a mások által is 
használt nyelvi fordulatait vette át, hanem a tartalmukban és jelentésmezejükben 
rejlő, s a többiek által olykor csak részben észrevett politikai lehetőségeket is kibon-
totta és felhasználta. 

 

TAMÁS DOBSZAY 

On the “Folkloristic” Nature of Politics: Linguistic and Political Solutions in the Common 
Achievement of Kossuth and the Reform Era 

 

This study demonstrates that, when compared to a collection of contemporary 
texts, Kossuth’s use of language and typical figures of speech are not unique and 
also that the material is the common product of the generations of the Reform Era 
and the period preceding that. The functional properties of the political linguistic 
medium and the language of political life are both folkloristic in their character. The 
migration of rhetorical solutions from the mouth and pen of one individual speaker 
to the other resembles the oral tradition of folk-poetry: contemporaries use the 
phrases heard from others in their texts freely, the phrases diversify in the process 
of borrowing and always adapt to various situations and topics. 

When we compare the phrases of Kossuth to the wider contemporary rhetorical 
tradition and collection of texts we find that it is not the originality of the expres-
sions that matters but its creative use. The circumstances of the usage provide the 
weight of the given motif. Kossuth’s talent as a writer, orator and politician also 
reveals itself in the mutual use and adoption of common themes and motifs, since, 
being familiar with these, Kossuth uses them in a creative and comprehensive way. 
The value of phrases invented or used by others often increases when inserted into 
his texts. Due to his editorial activity he put together a usable and complete set of 
linguistic and political solutions. 

                                                      
40  Szabad: Kossuth, 164. 
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The treasury-like use of his accumulated experience is remarkable not only in terms 
of phrases but also in terms of political procedures. Kossuth is very effective in 
evoking and choosing those tools which seem to be the most appropriate for reach-
ing his goals in a given situation. Even in desultorily or impetuously uttered texts he 
was able to detect such promising phrases, which the person who first put them 
into words failed to notice. Kossuth, however, could later on even use these 
phrases for broadening his strategic scope for action. 
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A NEMZET SZABADSÁGA ÉS/VAGY CSINOSODÁSA 
SZÉCHENYI HUNNIÁJÁNAK ÉRVSZERKEZETE* 

 

 

Széchenyi István 1834 végén papírra vetett (1860-ban megjelent) Hunnia című mű-
vében a magyar nyelv teljes körű (hivatalos nyelvként való) bevezetése mellett ér-
velt.1 A szerzői szándék szerint ez a munka a nagy triász (Hitel, Világ, Stádium) köz-
vetlen folytatásaként, a koncepció nemzeti-nyelvi vonatkozásait tette volna világos-
sá, de a szöveget egykorúan mégsem adták ki, s így csak másodlagos szerep jutott 
neki a Széchenyi- vagy reformkor-irodalomban.2 Azt persze korántsem állíthatjuk, 
hogy az eszmetörténet-írás teljesen megfeledkezett volna róla, néhány évtizede 
Gergely András hangsúlyozta a munka jelentőségét, amikor a nemzeti-nemzetiségi 
érdekegyesítés első rendszerszerűen kidolgozott hazai változataként méltatta.3 A 
Hunniára irányuló újabb vizsgálatunkat a mélyebb elemzés hiánya – azaz a történész 
szakma adóssága – mellett két szempont inspirálta: egyrészt a mű kéziratának és 
másolatának feltárása, másrészt pedig a politikai nyelvekre (és fogalmakra), beszéd-
módokra (és beszédhelyzetekre) irányuló eszmetörténeti kérdésfeltevések. Munka-
hipotézisünk rögzítése előtt röviden összegezzük az eddigi eredményeket.4 

                                                      
*  A Hunniára irányuló újabb kutatást és e tanulmány elkészültét a „Széchenyi István Hunniájának 

kritikai kiadása és értelmezése” című OTKA (2012–2014. K106321 sz.) kutatási program tette lehe-
tővé. 

1  A Hunnia csak a gróf halála után, 1860-ban (1858-as keltezéssel és nyomdai előkészítéssel) került a 
nyilvánosság elé, egy sorozat (Töredékek gróf Széchenyi István fennmaradt kézirataiból. Közli: Török Já-
nos) elsőnek tervezett köteteként. Pontos könyvészete: Hunnia. Írta gróf Széchenyi István 1835-
ben. Heckenast Gusztáv, Pest, [1860] 1858. (a továbbiakban: Hunnia [1860]) 

2  Így születhetett meg a „trilógia,” „az egekbe nyúló hármas pyramid” metaforája (Arany János: 
Széchenyi emlékezete. 1860.), hiszen a Hunnia egykorú megjelenése esetén a helyzetelemző és prog-
ramadó művek alkothattak volna (a történelmi emlékezetre is hatóan) „tetralógiát.” 

3  Gergely András: A nemzeti és nemzetiségi érdekegyesítés formálódása. In: uő.: Egy nemzetet az emberi-
ségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ról. Budapest, 1987. 127–128. Lásd még 
Fried István: Széchenyi István és a nemzetiségi kérdés. Tiszatáj, 45. évf. (1991) 9. sz. 49–66. 

4  Elemzésünk közvetlenül kapcsolódik egy 2011-es kötethez, amelybe két külön vizsgálat készült a 
Hunniáról, s ezért a szerzők közös bevezető tanulmányban összegezték a mű keletkezésére és kia-
dástörténetére vonatkozó régi-új ismereteket: Deák Ágnes – Velkey Ferenc: Széchenyi Hunniája. In: 
Pénzes Ferenc – Rácz Sándor – Tóth-Matolcsi László (szerk.): A szabadság felelőssége. Írások a 65 
éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Debrecen, 2011. 135–139.; Deák Ágnes: „Austriának semmi jo-
ga hozzánk”. Széchenyi Hunniája. Uo., 140–149.; Velkey Ferenc: „Törvényt hozni, melly más honunkban 
lakó nemzetségek jogait biztosítja”. Széchenyi Hunniájának eszmetörténeti jelentőségéhez. Uo., 150–166. 
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Széchenyi Hunnia című művét a Stadium folytatásának szánta, s nem véletlenül a 
Stadium, Stadium II. Része (vagy: folytatása), Hunnia Nyelve, Hunnia címváltozatokat 
használta megírása során.5 Mivel programadó munkájában a tervezett 12 törvény 
közül csak 9-et magyarázott meg (egy-egy fejezetben) részletesen, ezért a következő 
rész a 10. törvénnyel kellett, hogy kezdődjön. A Stadiumban így határozta meg tör-
vénytervezet formájában a szabadság elvére épülő program közösségi-nemzeti ga-
ranciáját: „De hogy egészen el ne külföldiesedjék az ország s a kül intelligencia még 
könnyebben és szaporábban ne nyomjon el minden nemzeti sajátságot, mint most; 
10-szer 1835-dik esztendő 1-ső napjátul fogva csak magyar nyelven írott s íratandó 
törvény, ítélet, parancs, folyamodás, alkotandó kontraktus, egyezés, számadás stb. 
lesz hazánkban kötelező erejű!”6 Széchenyi tehát a magyar államnyelv teljes körű 
bevezetését várta el a törvényhozásban egyenrangú félként szerepet játszó királytól 
és diétától, méghozzá konkrét időhöz kötve. A már tervbe vett (a Stadiumban is 
ígért) folytatás ütemezését azonban döntően befolyásolta, hogy az 1832-ben elké-
szült könyv a cenzúra miatt csak 1833 végén Lipcsében jelenhetett meg, s így pusz-
tán 1834 elejétől lett újra késztetése Széchenyinek a program további kifejtésére.7 
Ekkor már bizonyosan egy külön művet szánt a 10. törvénynek, döntően azért, 
mert a „nyelvharc” harmincas évek eleji fellobbanása, a nyelvügy időleges megtor-
panása és az országgyűlési viták élessége figyelmeztette a kérdés bonyolultságára. A 
Hunnia kézirata teljes egészében Széchenyi negyedik al-dunai útján, 1834. szeptem-
ber 14. és december 15. között keletkezett. Az utazás éppen a koncentrált, gyors 
munkára teremtett lehetőséget azáltal, hogy kiszakította a grófot politikai-, közéleti-
vállalkozói tevékenységének sűrűjéből, s a vesztegzárak, pihenőnapok alkalmat 

                                                      
5  A kézirat lapjait Stadiumként jelölte meg, s a bekötött anyag kötéslapján is a „Széchenyi Stádium” 

címke olvasható, s talán éppen ezért kerülte el a Hunnia kézirata a kutatók figyelmét. Lásd a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár, Széchenyi-gyűjtemény (MTAK Kt SzGy) K 
261/2. ff. 1–241. jelzet alatt. A címváltozatok feltűnnek a kéziraton (a Hunnia nyelve először a 100. 
oldalon), koncentráltan a mű írása előtt és közben keletkezett jegyzetlapokon (MTAK Kt SzGy K 
261/3. 257–266.; K 261/4. 121.), illetve Széchenyi kapcsolódó naplóbejegyzéseiben és leveleiben. 
Lásd Gróf Széchenyi István Összes Munkái (a továbbiakban: SzIÖM) 13. köt. Viszota Gyula 
(szerk.): Gróf Széchenyi István naplói. 4. köt. Budapest, 1934. 493–508.; Gróf Széchenyi István Mun-
kái 3–4. 6. köt. Gróf Széchenyi István levelei. 1–3. köt. Összegyűjtötte: Majláth Béla. Budapest, 1889–
1891. 1. köt. 343–363.; 2. köt. 106–117. 

6  Gróf Széchenyi István: Stadium. Lipcse, 1833. 31., 34. A lista-változatban rövidebben: „X. Magyar-
országban csak magyar nyelven szóló törvény, parancs, ítélet kötelez.” A programadó munka kéz-
iratai arra utalnak, hogy Széchenyi mindegyik törvényjavaslat részletes kidolgozását tervbe vette, 
mindegyikhez készített egy-egy vázlatot. Itt még a jegyzeteit a „Magyar nyelven fol[l]yon minden.” 
címke alá rendezte, sőt a törvényszöveghez is élesebb német- és Bécs-ellenes kitételeket kapcsolt. 
MTAK Kt SzGy K 261/4. ff. 22., 26–27., 34–47. Azzal a kérdéssel most nem foglalkozhatunk, 
hogy miért maradt el 1831–32-ben az utolsó három törvény kifejtése. 

7  Viszota Gyula: A Stadium megjelenésének és eltiltásának története. Budapesti Szemle, 33. évf. (1905) 340. 
sz. 1–31. A Stadium legújabb bő elemzése a kérdésre részletesen kitérve: Gergely András: Széchenyi 
István (1791–1860). Pozsony, 2006. 68–74.; Széchenyi: Stadium, 5., 296. Az új szándék korai 
megfogalmazása 1834. február 24-én: Széchenyi István levelei, 1. köt. 228. 
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adtak rá, hogy egy lendülettel írja meg művét. Mivel később (a javítások során) már 
nem egészítette ki az itt készült alapszöveget, ezért arra következtethetünk, hogy 
Széchenyi az al-dunai úton adódó holtidőket szánta erre a munkára. Ott kezdte, és 
ott is akarta megfeszített munkával lezárni a kéziratot.8 A beszédhelyzetet elsősor-
ban a szerteágazó nyelvpolitikai viták diszkurzív tere határozta meg, de hatott a 
szerzői látásmódra az al-dunai kulturális közeg is, és még döntőbben a hazai politi-
kai klíma kedvezőtlen változása, amely 1834 folyamán a kormányzat ellentámadása 
miatt a reformmozgalmat (és a reform-ügyeket) védekező szerepbe kényszerítette.9 

A mű legteljesebb szövegváltozata a december 15-én befejezett (Széchenyi által 
kész egésznek tekintett) kézirat. A javítás első munkafázisában és a kötet előkészíté-
sének korai időszakában a szerző és titkára kisebb törléseket, szerkezeti és stiláris 
változtatásokat végzett, de 1835 decemberében Széchenyi letett arról, hogy kiadja a 
munkát.10 Akkor a diéta nyelvügyi vitáinak összefüggésében mérlegelte műve szük-
ségességét, de a történetírás – joggal – felvetette, hogy más motívumok is szerepet 
játszhattak a döntésben: túl éles volt a mű ellenzéki hangja a Wesselényi-per köze-
pette; Széchenyivel szemben is (kvázi) fenyegetően lépett fel a hatalom; időközben 
elhunyt a megszólított I. Ferenc király; és a szerző maga sem volt egészen elégedett 
írásával.11 

                                                      
8  A napló és a kézirat alapján, amely tartalmazza mindig az idő és december 1-től a hely rögzítését is, 

egyértelműen meghatározható, hogy mikor, hol és miért adódott alkalma Széchenyinek a 
nyugodtabb írói munkára. Augusztus 30-án indult el Pestről, és az írást a megérkezése utáni első 
pihenőnapján „Mehadia Bad-ban” kezdte meg (1834. szept. 14.). Az utolsó szövegrészt pedig a 
hazaútja előtt, a zimonyi vesztegzár utolsó előtti napján (dec. 15.) vetette papírra. Pestre ezután 
december 19-én érkezett vissza. MTAK Kt SzGy K 261/2. ff. 1–241. és Széchenyi István naplói, 4. 
köt. 491–510. 

9  A fentebbiekről részletesen: Deák – Velkey: Széchenyi Hunniája, 135–137.; Velkey: „Törvényt hozni”, 
150–161.; Velkey, Ferenc: „…zunächst erklären wir den Unterschied zwischen Nation und Volk.“ Die 
Debatte über die Sprache im vormärzlichen Ungarn als Inspiration zur Klärung bestimmter Begriffe des nationalen 
Gedanken. In: Reutner, Richard (Hrsg.): Die Nationalitäten- und Schprachkonflikte in der 
Habsburgermonarchie. (Sprachtheorie und germanistische Linguistik. – Supplement. Bd. 2.) 
Münster, 2011. 93–109. 

10  A kézirattal Széchenyi 1834 decembere és 1835 februárja között foglalkozott intenzíven, majd 
Tasner Antal készítette elő 1835 végén (október–december) kiadásra az anyagot. A munkaperiódusok 
rekonstruálhatóak Széchenyinek Tasnerhez írott levelei alapján: Széchenyi István levelei, 1. köt. 575., 
595–597.; 2. köt. 133., 146., 151. és 205. Lásd még Széchenyi István naplói, 4. köt. 608–624. 

11  Török János 1858-as bevezetőjében az egykori Széchenyi-érv kapott hangsúlyt: „[…] részletesb 
kidolgozása s közrebocsátása nyomtatásban, utóbb csupán azért látszhatott a nemes gróf előtt fe-
leslegnek, minthogy az 1836-iki III., az 1840-iki IV. s az 1844-iki II. törvénycikk a nemzet óhajtá-
sait legnagyobb részben kielégítette.” Török János: Előszó. In: Hunnia [1860], XI. Átvette például 
Gaal Jenő: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1–2. köt. Budapest, 1902–1903. 1. köt. 344. Nyil-
ván a feltételezés ebben a formájában téves, Széchenyi 1835 decemberétől egyáltalán nem foglal-
kozott a kéziratával, s csak az egykorú levélrészletek támasztják alá, hogy a nyelvügy aktuális állása 
is befolyást gyakorolt az elhárító döntésre. A Török-tézist több irányból kétségessé tette azóta a 
szakirodalom. Vö. Bárány György: Széchenyi István nacionalizmusa. In: Glatz Ferenc (szerk.): Európa 
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A Hunnia kiadásának terve ezután csak 1857-ben vetődött fel, amikor Török János 
megbízást kapott (Tasner Antal útján) a „döblingi remetétől”, hogy hátrahagyott 
kézirataiból néhányat közzé tegyen.12 Az 1857–58-as előkészítés már kifejezetten 
szövegvesztéssel járt. Tasner és főleg Török az ötvenes évek végi politikai környe-
zethez, illetve saját Széchenyi-képéhez igazította az anyagot, egy másolati példány-
ból kitörölve a „veszélyesebb” részeket.13 A kiadott Hunnia azonban nemcsak része-
iben csonkult, hanem egyúttal torzóvá is vált, valóban a befejezetlenség érzetét 
keltve olvasójában. A kiadásra való előkészítés valamelyik fázisában ugyanis „lema-
radt” (a másolatról és így az 1860-ban megjelent műről is) a kézirat 13 oldalnyi igen 
fontos záró szakasza. A Hunnia kéziratának 229. lapján egy szakaszhatár jel után 
(amely a kiadott kötet záró eleme) Széchenyi a nemzeti „erényfrigy” gondolatot 
továbbgördítve új egységbe kezdett, és azt a két fő elvet határozta meg és járta kö-
rül, amely szerint a nemzetnek a közeljövőben „cselekedni kell”. Azaz kerülni kell 
minden erőszakot a „nemzetiség kiképzésében, terjesztésében”, és semmi erőszakot 
sem szabad szenvedni a nemzet „természettül kitűzött határok közti” léte védelmé-
ben.14 A Hunniára irányuló vizsgálatunk (a kritikai kiadás megjelenéséig) így immár 
csak a kézirat, a másolat és a kiadott szöveg összevetésére épülhet.15 

                                                      
vonzásában. Emlékkönyv Kosáry Domokos 80. születésnapjára. Budapest, 1993. 145–147.; Deák: 
„Austriának semmi joga hozzánk”, 148–149.; Gergely: Széchenyi István, 76.; Oplatka András: Széchenyi 
István. Budapest, 2005. 315–320. 

12  Összefoglalta: Károlyi Árpád: Történeti bevezetés. In: SzIÖM 7. köt. Károlyi Árpád (szerk.) Gr. 
Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 1. köt. Budapest, 1921. 163–165.; Kosáry Domokos: 
Széchenyi Döblingben. Budapest, 1981. 166–171.; Deák – Velkey: Széchenyi Hunniája, 138–139. A 
kiadott forrásanyag: Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez 1808–1860. 2. köt. Összeállította: 
Bártfai Szabó László. Budapest, 1943. 731–801.; Széchenyi István levelei, 3. köt. 646–707. 

13  Kosáry Domokos utalt először a csonkítás sajátosságaira, de a törlésekről bővebb elemzés 
(példaszövegek bemutatásával) csak az idézett Deák Ágnes tanulmányban olvasható. Lásd Kosáry: 
Széchenyi Döblingben, 168–171.; Deák: „Austriának semmi joga hozzánk”, 142–148. Alább az ő 
munkájára építünk a törölt szövegegységeknél. A másolati példány helye: Országos Széchényi 
Könyvtár Kézirattár Fol. Hung. 1002. „Széchenyi István: Hunnia. Másolat, javításokkal” 1–244. 
Török János szerepéről és a Széchenyi kultuszában megkonstruálódó értékrendszerről: Deák 
Ágnes: Széchenyi István és a magyarországi közvélemény az 1850-es években. In: Pelyach István et al. 
(szerk.): Széchenyi Magyarországa és Európa. Budapest, 2004. 187–198. 

14  MTAK Kt SzGy K 261/2. ff. 229–241.; Vö. Hunnia [1860], 246. A szövegvesztés oka még nem 
ismeretes, annyi bizonyos, hogy Széchenyi utólag sokat dolgozott a záró részen; átszabta, javította, 
jegyzetelte, ugyanúgy, mint a kézirat többi szakaszát, úgyhogy 1835 elején még bizonyosan a mű 
részének tekintette. A hiányzó rész első ismertetése és feldolgozása: Velkey: „Törvényt hozni”, 160–161. 

15  A továbbiakban az egyszerűség kedvéért az alábbi formában hivatkozunk a két kézirattári 
változatra: Hunnia-K (MTA); Hunnia-M (OSzK). A kéziratok gépre vitele megtörtént (a pályázatban 
közreműködő fiatal kutató, Czinege Szilvia érdeme), de itt az oldalszámok még a kézirattári helyre 
utalnak. Amikor az idézett szöveg pontosan ugyanúgy szerepel a Török-féle kiadványban is, akkor 
csak arra hivatkozunk, hogy világos legyen: nem törölt vagy lehagyott részről van szó. 
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A Hunnia azért lehet érdekes (kísérleti) terepe egy kontextualista-intencionalista 
eszmetörténeti vizsgálatnak,16 mert Széchenyi a nemzet-nyelv 1834 körüli összetett-
ségét úgy ragadta meg, hogy megpróbálta megmutatni: kinek-kinek miért fogadható 
el vagy éppen miért előnyös a magyar nyelv hivatalossá tétele. Eszerint változtatta a 
műben az érvelésmódot, és mindig ahhoz a beszédhelyzethez igazodott, amelyben 
az éppen megszólítottnak leghatásosabban tudta kifejteni érveit. Lényegében egy-
más mellé rendelte a kapcsolódó politikai érvelésmódokat, anélkül, hogy azokat 
egymással ütköztette volna. Nem alakított ki fejezeteket, a kézirat-folyamot az idő 
(és később a tér) koordinátái szerint szegmentálta, de az egymás után következő 
érvelések mégis elválaszthatók, egy-egy új kérdés megfogalmazása, egy-egy megszó-
lítás vagy új retorikai pozíció által. A mű szerkezetének az érvelésmóddal való szo-
ros összefüggése miatt használjuk (és emeltük a címbe) az érvszerkezet jelentéssűrítő 
(némileg önkényesen megalkotott) fogalmát. 

Korábbi elemzésünk a Hunnia (és Széchenyi) nemzetfogalmának rekonstrukció-
jára irányult. Azt tapasztaltuk, hogy a beszélő a beszédhelyzetek megváltoztatásával 
mindig automatikusan másik érvelésmódba lép át, s ezekben rendre megmutatkoz-
nak a nemzetfogalom korabeli eltérő jelentésmezői és különböző közösségfedezetei. 
Olykor a hazához (és közös múlthoz) kapcsolódó hungarus-patriotizmus közösség-
horizontja felől (és arra apellálva) érvel, máskor a nemesi nemzet natio-tudatának törté-
neti érvanyagát használja, majd a (kiterjesztendő) jogközösségi-állampolgári nemzettudat 
(és ennek egy variánsaként értelmezhető politikai nemzettudat) pozíciója felől ajánl 
„frigyet” a honlakosoknak. Többször az etnicitást, nyelvet, kultúrát, s ezek által 
megragadható közösségi hagyományokat hangsúlyozó etnokulturális nemzettudat érve-
lésmódjával teremt közösséget a Magyarországon élő „nem magyar ajkúakkal”. A 
Hunniában sokrétűen mutatkozik meg a nemzet szó (egykori) poliszémiája, s Szé-
chenyi mintha ezt az érvelés-szerkezetet kialakítva „meg is engedné”, hogy eltérő 

                                                      
16  Itt a fogalom és a módszer kereteihez elegendő Quentin Skinner alapvető tanulmánya mellett, az 

irányzat hazai adaptációjának korai irodalmára hivatkoznunk: Skinner, Quentin: Jelentés és megértés az 
eszmetörténetben. In: Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet 
cambridge-i látképe. John Dunn, John G. A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck 
tanulmányai. Pécs, 1997. 7–53.; Horkay Hörcher Ferenc: A koramodern politikai eszmetörténet 
cambridge-i látképe. Utószó. Uo., 287–305.; Kontler László: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a 
politika kora újkori nyelvei. Budapest, 1997.; Takáts József: Magyar politikai beszédmódok a XIX. század 
elején. A keret. In: Szajbély Mihály (szerk.): Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a 
hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére. Budapest, 1999. 224–248. (finomítva, rövidítve, de 
kiegészítve: Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet. Budapest, 2007. 14–21.); Trencsényi 
Balázs: Kulcszavak és politikai nyelvek: gondolatok a kontextualista-konceptualista eszmetörténeti módszertan 
kelet-közép-európai adaptációjáról. In: Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája. A 
jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. Budapest, 2002. 117–158. (utóbb tanulmány-
kötetben: Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest, 2007. 13–58.) 
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identitásformákban jelenjen meg a „magyar nemzethez” való tartozás élmé-
nye/érdeke.17 

Munkahipotézisként azt a kérdést tesszük fel, hogy igazodik-e a szabadsággal 
kapcsolatos érvanyag az egymást váltó beszédhelyzetekhez, azaz a szabadságnak 
más-más értékeit vagy vonatkozásait emeli-e ki Széchenyi, amikor más-más érvelő 
pozícióba lép. Vizsgálatunk így pusztán a szabadság-argumentumok rekonstrukció-
jára irányul és a mű érvszerkezetének feltárására, leginkább azzal a céllal, hogy ele-
mezzük Széchenyi érvelésmódját, és általános tanulságokkal szolgáljunk a politikai 
nyelvek kutatásához. Jelen tanulmány a nemzet szabadságának és csinosodásának fogal-
mi kettősét elemzi, s azt figyeljük, hogy a mű fókuszába állított célképzet hogyan 
befolyásolja a csinosodás politikai nyelvének működését a szövegben. Először tehát 
azt fogjuk rekonstruálni, hogy a szabadság milyen szerepet kap a mű célképzetében, 
és hogyan alakítja az érvelést, utána pedig a csinosodásnak e kerethez való viszonyulá-
sát elemezzük. Vizsgálatunk megmutathatja, hogy a beszélő pozícióváltásaival ösz-
szefüggésbe hozható nyelv–nemzetiség–nemzet fogalmi elmozdulások a többi alap-
fogalmat, még ha itt csak másodlagos szerepben vannak is, érintik-e. Kiindulópont-
ként elfogadjuk, hogy ha a politika diszkurzív terében viszonylagos egységben kötő-
dik egymáshoz (a politikai megnyilatkozásokban ismétlődően) több alapfogalom és 
jelentésmezője, az érvelésmód, a témaháló, a politikai szótár, a képek, metaforák és 
példák világa stb., akkor ezek együttesen meghatározhatóvá tesznek egy-egy politi-
kai nyelvet.18 

A Hunnia esetében nyilván nem a nyelvek elhatárolása és meghatározása az aktu-
ális feladatunk, hanem annak elemzése, hogy mikor, melyiket használja a beszélő, s 
hogy a keveredéseknek milyen sajátos kombinációja jön létre az érvelés során. A 

                                                      
17  Bővebben: Velkey: „Törvényt hozni”, 161–166. A gazdag irodalomból csak egy-egy példa a 

kulcsfogalmak poliszémikusságáról: (a) a nemzet és irodalom (nemzeti irodalom) kapcsán: S. 
Varga Pál: A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar 
irodalomtörténeti gondolkodásban. [Budapest], 2005. 13–22. Itt munkahipotézisként, de a teljes 
elemzésben is érvényesítve. Jelezzük, hogy a továbbiakban e kötet értelmében használjuk a 
hagyományközösség, eredetközösség fogalmait külön utalás nélkül. (b) A politikai 
nyelvhasználatban Dieckmann, Walther: A politikai szavak tartalma. In: Szabó Márton – Kiss Balázs 
– Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. 
Budapest, 2000. 28–52. 

18  A kontextualista eszmetörténet magyarországi adaptációjának alapirodalma vegyes fogalom-
használatával és elemzéseivel egyaránt igazolja, hogy nincs különösebb tétje annak, hogy az 
elhatárolt „kompakt struktúrákra” melyik címkeszerű szakszót választjuk a lehetségesek közül. 
Ahogy Trencsényi Balázs John G. A. Pocock ebbéli „következetlenségét” kezelte, mi is úgy látjuk, 
hogy a diszkurzív keret, politikai nyelv, retorikai tradíció, beszédmód, politikai paradigma stb. fogalmak 
különösebb skrupulus nélkül alkalmazhatóak. Olykor szívesebben használnánk a politikai beszédmód 
fogalmát, bár nem biztosít könnyed átjárást a nagy nyelvek között, de e kötet egységessége és a 
fordulat több nyelvben is megragadható egyszerűsége miatt maradtunk a politikai nyelv terminus 
mellett. (Bízva abban, hogy minden esetben valamiféle elhatárolható „nyelv-értékű” koherencia 
tényleg létezik. Azért ott maradt bennünk az a félelem, hogy a vizsgálódások során túl sok múltbéli 
nyelv született és születik még meg.) Lásd Trencsényi: Kulcsszavak és politikai nyelvek, 143–145. 
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szöveg politikai alapnyelve a nacionalizmus, s annak – mint jeleztük – csaknem 
mindegyik rétege, „nyelvjárása” (itt a fogalmi ajánlatokat még némi kétellyel szem-
lélve) megszólal a szövegben, kivéve az esszencialistát. Visszatérő tézise az iroda-
lomnak, hogy a politikai nyelvek természetes létmódja a keveredés, akár egy-egy 
megnyilatkozáson belül is. Az utóbbi években Takáts József a sajátos kölcsönhatá-
sokat vizsgálva a politikai nyelvhasználat 19. század eleji változásperiódusára irányí-
totta a figyelmet. A Hitelt elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a műben a 
meghatározó szólamot a csinosodás nyelve viszi, s a csinosodás által teremtett kerethez 
illeszkedik, és azt egyúttal korrigálja is, a mű „szűkített, modernizált, nacionalista 
republikanizmusa”.19 A politikai nyelvek egy megnyilatkozáson belüli rétegződését, 
hierarchizálódását, egymásra gyakorolt hatását, az esetleges ellenmondásokat első-
sorban a metaforák és retorikai alakzatok feltárásával lehet megmutatni, mint aho-
gyan Takáts meggyőző elemzései mutatják. Ez a módszer azonban felveti azt a kér-
dést, hogy mennyiben használódik (működik), s mennyiben használat tárgya a poli-
tikai nyelv a beszéd során. A nyelvelméleti vonatkozásokat itt mellőzve a hangsúlyt 
a kontextus és intenció kettősségére tesszük. Egyszerre figyeljük és rekonstruáljuk a 
kontextust, ami körülveszi a megnyilatkozást, s ezáltal értelmet ad neki, illetve az 
intenciót, azaz azt, hogy a szerző milyen értelmet szán neki.20 A Hunnia érvrendsze-
re szinte kötelezi a mű értelmezőjét, hogy sose feledkezzen meg az író céljáról, a 
megnyilatkozás funkciójáról és a szövegbe kódolt szerzői szándékokról, hiszen 
rendre változik a közléshelyzet. A ki, kihez és miért beszél ismétlődő kérdéssora a 
politikai nyelvekre irányuló eszmetörténeti vizsgálatban is mellőzhetetlen.21 És így a 
Széchenyi mű esetében az a kérdés kap hangsúlyt, hogy miképpen igazodik a beszé-
lő a címzettek (eltérő) nyelvéhez, azaz hogyan viszonyul a (feltételezett) politikai-
nyelvi elvárás-horizontokhoz, és a (szövegjátékokkal meg is jelenített) diszkurzív 

                                                      
19  Takáts József: Politikai nyelvek a „Nemzeti hagyományok”-ban. Holmi, 23. évf. (2011) 9. sz. 1088–

1096.; uő.: Metaforák, elbeszéléssémák és politikai nyelvek a Hitelben. Aetas, 28. évf. (2013) 3. sz. 
(Megjelenés alatt. Az oldalszámok a már elfogadott javított kéziratban.) 1–13. (Köszönöm a 
szerkesztőnek és szerzőnek, hogy a szöveget rendelkezésemre bocsátotta: V. F.) Takáts kérdés-
feltevésének sajátosságait (korábbi szöveganyagon) tanulságosan elemezte Szűcs Zoltán Gábor: 
Kontinuitás és diszkontinuitás a 18–19. század fordulójának magyar politikai kultúrájában. Politikai-
diskurzus-történeti esszé. Századvég, 15. évf. (2010) 55. sz. 35–38. 

20  A cambridge-i eszmetörténettel kapcsolatos historiográfiai fejtegetésekben ez a probléma Quentin 
Skinner és John G. A. Pocock közelítésének szemléleti- és módszertani hangsúlykülönbségeiben 
ragadható meg. Trencsényi: Kulcszavak és politikai nyelvek, 120–121., 143–144.; Szűcs Zoltán Gábor: 
Kontinuitás és diszkontinuitás, 36–37. 

21  A szerzői intenciók mélyebb elemzése, azaz, ha mindig szándékolt politikai cselekvésként is értjük 
a szöveget, segíthet azoknak a tapasztalatoknak az értékelésében, amely szerint a politikai mező 
ellentétes oldalain elhelyezkedő beszélők közel egyidőben ugyanazt a politikai nyelvet használják. 
Az ilyen helyzetekre hívta fel a figyelmet Dobszay Tamás, aki szintén keveredéseiben vizsgálta a 
reformkor nyelvhasználatát, és azt mutatta be, hogy teljesen különböző politikai szándékok is 
felhasználhatták egy-egy politikai nyelv teremtette érv- és képanyagot. Dobszay Tamás: „Szokjon 
gyapjas fülök az ezután már gyakrabban hallható igazság szavához.” A politikai élet verbális közegének 
átrendeződése a reformkorban. Századvég, 13. évf. (2008) 47. sz. 113–150. 
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térben milyen nyelvi eszközökkel igyekszik hatni. Széchenyi „beszédét” persze nem 
tekinthetjük sem másodlagos, sem konvencionális nyelvhasználatnak, hiszen ő a po-
litikai szótár szándékolt megújítására törekedett, tudatos fogalomteremtő és haszná-
ló volt.22 A Hunnia szabadság-argumentumait ennek ellenére nem az alapfogalmakra 
irányuló konceptualista-fogalomtörténeti keretben tárgyaljuk, mert az egyéni és nem 
a közösségi fogalomhasználat feltárására törekszünk. Két további ok miatt sem, 
ezek közül az egyik (a) a kérdésfeltevésünkkel, a másik (b) a szakirodalmi előz-
ményekkel függ össze. 

(a) Némi leegyszerűsítéssel élve a fogalomhasználat „egykor volt” (azaz történe-
ti) jelen idejére (a szinkróniára) figyelünk inkább, s nem a fogalmak egykori (jelen 
idejű) használatába belejátszó (abban sűrűsödő) történetiségére (azaz a diakróniára). 
Korántsem állíthatjuk, hogy a politikai nyelvekre (political languages) irányuló brit 
eredetű eszmetörténet, illetve az alapfogalmak társadalmi-történeti feltárására irá-
nyuló német eredetű fogalomtörténet (Begriffsgeschichte) ilyen egyszerűen elhatárolha-
tó lenne. Mivel azonban a meghatározó művek időszemlélete gyökeresen különbö-
zik, ezért ezt a különbséget mérlegeltük az elméleti-módszertani keret végiggondo-
lása közben.23 Azért még egy ilyen rövid eszmetörténeti vázlat sem hagyhatja fi-
gyelmen kívül a Reinhart Koselleck-hez köthető legalapvetőbb megfontolást. Hi-
szen a szabadság fogalmának Széchenyi általi konkrét használatában is ott vibrál a 
történelmi korokon átívelő szemantikai folyamatosság (és változás), s nem nagyon 

                                                      
22  Ennek csak annyiban van jelentősége, hogy – mint a gyakorlat mutatja – politikai nyelvek 

rendszeres feltérképezéséhez a másod-harmadvonalbeli politikai nyelvhasználók szövegeinek 
elemzése nyújthat leginkább támpontokat, hiszen ott mutatkozhat meg, hogy valóban megtartja-e 
a politikai nyelv (e terminus technikus indokoltságát igazolva) minimális koherenciáját. A 
kontextualista eszmetörténet – a meghatározó alkotók korai szándéka szerint – arra törekedett, 
hogy ne a politikai mainstream szöveganyagára építsen. És ha a vizsgálat valamely alapmű 
megértésére irányult is, mint Pocock Burke-elemzésében, akkor is a kontextualizálás során az ősi 
alkotmányosság ismeretlen-elfeledett érvelői kellett, hogy meghatározó szerepet kapjanak. Pocock, 
John G. A.: Burke és az ősi alkotmány az eszmetörténet tükrében. In: A koramodern politikai 
eszmetörténet cambridge-i látképe, 243–261. Lásd mindehhez Takáts: Magyar politikai beszédmódok, 
224–225., 244–245.; Trencsényi: Kulcszavak és politikai nyelvek, 119–120. Széchenyi ebbéli 
jelentőségére legújabban: Veliky János: „létezzék megfelelő szó, mely annak minden árnyalatát födözze.” A 
programalkotó politikai viták nyelvi-kulturális kerete a reformkor második évtizedében. Műhely, 34. évf (2011) 
4. sz. 52–62. 

23  Nem véletlen, hogy a diakronikus dimenzió megfelelő szakszerűsége érdekében a Freiheit 
szócikknél tűnik fel a fogalomtörténet „enciklopédiájában”, a Geschichtliche Grundbegriffe-ben a 
leghoszabb szerzőtárs-lista. Diethelm Klippel és Christof Dipper 17–19. századra vonatkozó 
szócikkei – VI. Der politische Freiheitsbegriff im modernen Naturrecht (17./18. Jahrhundert); VII. Der 
Freiheitsbegriff im 19. Jahrhundert. – adhatnák meg a mintát egy hasonló, újkori magyar fogalom-
történeti összefoglalóhoz, persze némi átalakítással. A „szabadság – szabadságok” alfejezet viszont 
tökéletesen illeszkedik a reformkori magyar diszkurzív térhez is. Vö. Freiheit. In: Brunner, Otto – 
Conze, Werner – Koselleck, Reinhart (Hrsgg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 2. E–G. Stuttgart, 1994³. főként: 469–
525. 
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lehet e szóval (általa) úgy beszélni, hogy a diakronikusan egymásra épülő jelentésmezők ne 
tűnjenek valamiképpen elő, akár diakronikus nyomás formájában.24 Bár Széchenyi 
csak igen ritkán vállalkozott arra, hogy pontosabban körülírja új (vagy másképpen 
használt) fogalmait, éppen a szabadsággal a Világ Casino-fejezetében mégis próbát 
tett. Végigtekintve a szövegrészben használt jelzőkön – igazi, valódi, törökebb, gyönyörű 
(itt ironikusan értve a privilégiumok „sárba ragasztó” következményeire), ál-, meny-
nyei, köz-, természeti, társasági, keresztényi – egyértelműen látszik sokrétű „megérkezé-
se” a fogalomhoz, s arra történő reflexiója. A szövegrészben szereplő jelentésmező-
ket nem is nagyon tudta egybeilleszteni, amikor egy zárt (hosszú mondatnyi) definí-
cióban általánosan igyekezett megragadni a szabadság lényegét.25 Ugyanígy 
diakronikus nyomás alatt van a történész-értelmező is például akkor, amikor a függet-
lenség szót használja, mert olyan jelentéstelítettséget hordoz a fogalom, ami a kor-
szakspecifikus (vagy szerzői) jelentések feltárása közben őt is reflexivitásra kénysze-
ríti. S ha Széchenyi a Hunniában nem is kezdte ezzel, hiszen a függetlenséget kézenfek-
vő kifejezésnek tekintette pozitív értékkategóriaként, mégis figyelt arra, hogy azt a 
jelentésmezőt, amelyik a dinasztikus keretek megkérdőjelezéséhez kapcsolódik, 
kizárja. A lojalitás, antilojalitás összefüggésében határolta el magát ettől a lehetséges 
jelentésrétegtől, s nemcsak a mondatból kiolvasható reálpolitikai-hatalompolitikai 
távlatok miatt: „S hol van azon ábrándozó – ki Muszka vagy török járma alá 
óhajtozna – vagy a magánálló pünkösdi királyság után esengne. – Hűknek lenni 
dinasztiánkhoz – tehát nemcsak szívünk, de eszünk tanácsa is.”26 

(b) Az eszmetörténet-írás még nem tárta fel sem lexikai egységenként jelentésár-
nyalataiban, sem változásaiban Széchenyi alapfogalmait. A huszadik század elején 
Gaal Jenő tett kísérletet arra, hogy eszméit tárgyszószerűen dolgozza fel, s bőven 
foglalkozott a szabadság kategóriájával is, de elemzés híján munkája pusztán egy 
tematikus szöveggyűjtemény szintjén rekedt meg. A könyvtárnyi Széchenyi-
irodalomban csak néhány hatástörténeti vizsgálat kapcsán, illetve egy-egy mű vagy 

                                                      
24  A fogalomtörténeti koncepció újabb gyűjteményes kötete alapján. Koselleck, Reinhart: 

Begriffsgeschichten: Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache. Frankfurt am 
Main, 2006. főként: 9–102. Koselleck immár a magyar eszmetörténetírás legtöbbet hivatkozott 
szerzője lett, ezért itt csak a szinkrónia-diakrónia problémájára érdemben utaló szerzőket emelem 
ki: Szabó Márton: Politikai fogalmak történeti metszetben. In: Koselleck, Reinhart: Az aszimmetrikus 
ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Budapest, 1997. 83–95.; Trencsényi: Kulcszavak és 
politikai nyelvek, 122–128.; Gyáni Gábor: A történetírás fogalmi alapjairól. In: Bódy Zsombor – Ö. 
Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. 
Budapest, 2003. 42.; Huszár Ákos: Reinhart Koselleck fogalomtörténete és az utópia problémája a 
szociológiában. Korall, 5. évf. (2004) 15–16. sz. 89–98. 

25  Széchenyi István: Világ vagy is felvilágosító töredékek némi hiba ’s előítélet eligazítására. Pest, 1831. 382–
398. A definíció kísérlete: 384–385. 

26  Hunnia [1860], 61. 
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terv elemzése közben született érdemi szabadság-elemzés.27 Nem kedvezett a foga-
lomtörténeti kérdésfeltevéseknek (különösen a szabadság esetében) az sem, hogy a 
Széchenyi-diskurzust hosszú időre meghatározó hagyomány (Kemény Zsigmond, 
Szekfű Gyula) az „elvi politika” magaslatával szembeállította Széchenyi erkölcsi-
érzelmi indíttatású nemzet-érdek pragmatizmusát.28 Széchenyi eszmerendszerének 
feltárása Gergely András kötetével csak az 1970-es években kapott új alapokat. Ő 
egyrészt életrajzi keretben beszélte el a fiatal gróf szellemi fejlődéstörténetét, más-
részt pedig strukturalista elemzés tárgyává tette a létrejövő (változásaiban is intakt) 
eszmerendszert, több impulzust adva fogalomtörténeti vizsgálatoknak is.29 Csetri 
Elek fontos elemzései Széchenyi szabadságfelfogásáról viszont újfent azt bizonyít-
ják, hogy a gróf esetében az eszmetörténeti elemzéseknek meghatározó szervezője 
marad(t) az életút–személyiség–eszme hármassága.30 Konkrét, Széchenyihez kap-
csolódó fogalomtörténeti eredményekre csak nagyon esetlegesen építhetünk, s egy 
ilyen munka nem is kezdődhet a Hunniával. A reformkor eszmetörténeti irodalma 
viszont mennyiségi és minőségi tekintetben is igen termékenyen járult hozzá a sza-
badságnak (inkább a koreszmék felől értelmezett, de Széchenyi fogalmaihoz is kul-
csokat adó) vizsgálatához. Különösen gazdag ez az anyag a szabadság és nemzet fo-
galmi kettősében rejlő egymásra épülések, ellentétek, kölcsönhatások feltárásában, s 
ha nem fogalomtörténeti irányultsággal építjük is fel gondolatmenetünket, erre ala-
pozhatunk, különösen azért, mert a Hunniának a nemzet szabadsága a legalapvetőbb 
célképzete.31 

                                                      
27  Gaal: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája, 2. köt. 3–24., 78–79., 84., 114–117.; Iványi-Grünwald 

Béla: Gróf Széchenyi István Hitel című munkája. Történeti bevezetés. In: SzIÖM 2. köt. Gróf Széchenyi 
István: Hitel. A Taglalat és a Hitellel foglalkozó kisebb iratok. 120–122., 134–135. Hozzá 
hasonlóan Varga Zoltán is az etikai jellegű mozzanatot hangsúlyozta a gróf fogalomhasználatában 
(szabadság = „belső morális élményérték”). Varga Zoltán: A szabadságeszme a XIX. század első 
felének magyar államszemléletében. Századok, 72. évf. (1938) pótfüzet 576–641. 

28  Kemény Zsigmond: Széchenyi István. In: Kemény Zsigmond tanulmányai. Közli: Gyulai Pál. Pest, 
1870. 175.; Gaal: Gróf Széchenyi István nemzeti politikája, 1. köt. 479.; Szekfű Gyula: Három nemzedék és 
ami utána következik. [Budapest], 1989. 48–49. 

29  Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Budapest, 1972. a szabadságról: 98–112., 
127–142. 

30  Csetri Elek: Az ifjú Széchenyi szabadságfelfogása. Erdélyi Múzeum, 54. évf. (1992) 1–4. sz. 1–13. és 
jelentős kiegészítésekkel: uő.: Széchenyi István szabadságfelfogása. In: Somai József (szerk.): Széchenyi 
és Erdély. Tanulmányok. Kolozsvár, 2002. 49–88. 

31  A politikatörténet és a politikaigondolkodás-történet határvidékén mozgott csaknem minden 
reformkor kutató az elmúlt fél évszázadban, s mivel az 1960-as évek elején bekövetkező 
historiográfiai félfordulat után alig volt ideológiai korlátja a reformkorról való beszédnek, ezért a 
mainstream történetírás a magyar liberalizmus hangsúlyozottan nemzeti és liberális történeti 
narratíváját dolgozta ki. Itt csak a tanulmány írása közben újra kézbe vett, haszonnal forgatott 
munkákra utalhatunk: Gergely András: A magyar liberalizmus születése. In: uő.: Egy nemzetet az 
emberiségnek, 9–97.; uő.: Törekvések az államélet liberalitzására. uo., 136–168.; Varga János: Helyét 
kereső Magyarország. Politikai eszmék és koncepciók az 1840-es évek elején. Budapest, 1982.; Dénes Iván 
Zoltán: Liberális nacionalista modernizációs programok és identitásminták. In: uő. (szerk.): Liberalizmus és 



SZÉCHENYI HUNNIÁJÁNAK ÉRVSZERKEZETE 

255 

A Hunnia célképzete: a nemzet szabadsága 

 

Török János (esetleg Tasner Antal) kihagyásra jelölte és piros irónnal áthúzta a 
Hunnia másolatában a Stadium X. törvénycikkét felidéző szövegrészt, a bevezetőben 
igen fontos szerepet betöltő 4. bekezdést. Az első bekezdésből a már nem aktuális 
idővonatkozásokat gyomlálta ki, viszont itt tartalmi módosítást tett, ami a szöveg 
áthangolásával járt együtt. Széchenyi 1834 végén erre a helyre a Stadium hosszabb 
(magyarázó) törvény-szövegváltozatát emelte (fentebb idéztük), amelyben a törvény 
az átalakulás nemzeti garanciájaként kapott funkciót. A kihagyás tehát megzavarta a 
gondolatmenetet, a kiadott szövegben éppen csak az nem szerepel, hogy milyen 
törvény mellett is érvel Széchenyi. Azaz hiányzik az egész könyvnek értelmet adó 
konkrét céltételezés. A törlő motivációját egyértelművé teszi, hogy az időutalást 
nem tartalmazó 6. bekezdést is kihagyta, viszont ott eredetileg csak a záró fél sort 
húzta át pirossal abból a mondatból, amelyikben a beszélő így kiált fel: „Ugyan, mi 
történt azóta –, míg e néhány év lefolyt – nemzeti nyelvünk védelmére – ez utolsó 
függetlenségi zálogunk végképi megmentésére?” Az „el ne külföldiesedjék”, a „kül 
intelligencia el ne nyomjon”, a „függetlenségi zálog” kitételek minden bizonnyal 
1858-ban a kötet első oldalain túl erős üzenetet hordoztak volna ahhoz, hogy Török 
János ott merte (vagy ott akarta) volna hagyni.32 

A Stadiumban a szerzői szándék és a program logikája szerint a „hivatalos ma-
gyar nyelv”, azaz a 10. törvénycikk a függetlenség célképzetében értelmeződik. Szé-
chenyi a Stadium programjának talpkövét, az „egész emberiség jussait” a „Szabadság 
és bátorlét” fogalompárjában jelölte meg, a programot pedig hierarchikusan egy-
másra épülő szabadságkörök szerint építette fel: (1–3) szabad birtok (kötöttségektől 
mentes tulajdon); (4–6) szabad ember (tulajdonlás, személyes védelem és korlátozott 
képviselet); (7–9) szabad gazdaság (közteher, piacszabadság és gazdasági önrendelke-
zés); (10–12) nemzeti és alkotmányos garanciák (kvázi szabad nemzet).33 Azt, hogy e 
távlatban a függetlenség fogalma milyen jelentésmezőkkel érintkezik, érzékelteti a 
Stadium egyik szabadsággal kapcsolatos érve, amelyikben a programadó a gazdasági-
civilizációs folyamat erejét hangsúlyozza. A beszélő itt abból indul ki, hogy ha a jó 

                                                      
nemzettudat. Dialógus Szabó Miklós gondolataival. Budapest, 2008. 183–222.; Kecskeméti Károly: 
Magyar liberalizmus 1790–1848. Budapest, 2008. főként: 225–287.; Miru György: Szabadság és 
politikai közösség. Kossuth Lajos politikai alapfogalmai. Budapest, 2011. 13–78., 192–228. 

32  Hunnia-K (MTA), 1–2.; Hunnia-M (OSzK), 1–2.; Vö. Hunnia [1860], 1–2. Még nem derült ki 
egyértelműen, hogy a másolaton lévő nagyobb törlések melyik kézhez köthetőek. Valószínűsíthető, 
hogy Török János mint kiadó kezdett el „intenzíven” dolgozni a Tasner Antal által lemásolt 
szövegen. Így most az egyszerűség kedvéért őt „nevesítjük” inkább. 

33  Gergely András mutatott rá arra, hogy a haszonelvű érvelés milyen 4x3-as tagolású szerkezetet 
indukál a Stadiumban, az ő elemzését itt csak annyiban egészítjük ki, hogy a rendszer értelmezhető 
a szabadság egymásra épülő négy dimenziójaként is. Széchenyi természetesen nem jellemezte 
ezekkel a címszavakkal a törvénycsoportokat, ez utólagos történetírói értelmezés. Gergely: 
Széchenyi István, 68–74. 
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hiteltörvény által „bizonyos és olcsó pénz” lesz (jellemző módon a Hitel című 
fejezetben érvel így), akkor a vagyonbiztonságon, befektetési kedven keresztül 
minden mozgásba lendül, s lesz „hajózható Dunánk”, „Budapestünk” stb. Az igazi 
távlat a mondat végén ez: „Magyarország végre nemcsak de jure – – – hanem de 
facto is, regnum per se et pro se existens, et independens lesz – – – a’ törvény 
értelmében – – –.” Széchenyi itt a közjogi norma, azaz a törvényes állapot 
realizálását jelöli végcélnak, felidézve az ide vonatkozó 1790–91. évi országgyűlés 
10. törvénycikkének lényegét, amelyben ugyanígy Magyarország jelzőjeként kap 
szerepet a független szó.34 Viszont a szövegrész másik eleme nem érintkezik a 
törvényhellyel. Az „önmagában és önmagáért való létezés” fogalma az önrendelkezés 
nagyon érzékletes megragadása. Ez a kifejezés Széchenyi „lelki függetlenség” 
fogalmával hozható kapcsolatba, amelyik éppen törvénytől, állapottól 
(elnyomatástól vagy formális szabadságtól) függetlenül teszi birtokolhatóvá a 
magasabbrendű szabadságot, s amelynek kritériumait (erkölcs, élettudomány, 
egészség, vagyoni rend) előszeretettel használta a nemzetekre is mint organikus 
entitásokra. A Stadiumnak ez a célképzete – és a Hunnia érvanyaga – nagy 
óvatosságot követel Széchenyi politikai gondolkodását vizsgáló, a különböző pálya-
szakaszokban az ország (nemzet) önrendelkezésének programatikus elhalványulását 
illetve felerősödését regisztráló elemzőtől.35 

A Stadiumban és a Hunniában a polgári-nemzeti átalakulás programja nemzeti 
önrendelkezési távlatot kap, amelynek nemcsak belső, hanem külső feltételeit, ga-
ranciáit is igyekszik Széchenyi megalapozni, még ha számos érve arra utal is, hogy a 
fejlődés az önrendelkezést magától meghozza. A nyelvtörvénnyel kapcsolatos szán-
dék határozottabb megfogalmazása szerepel a Stadium egy korai kéziratváltozatában, 
ahol a tízedik törvény logikai helyét még így rögzítette az első kilenc törvény bemu-
tatása után: „[…] jó mind ez, de Németh lesz az egész Ország és még könnyebben 
elnyomja a Kül Intelligentia minden nemzeti sajátságot […]” Ebben a korai terve-
zetben még a 10. és 11. törvények közötti átvezetésnél is „erősebb” szöveg van, 

                                                      
34  Széchenyi: Stadium, 66. Nincs cenzúrai törlés ebben a mondatban, az arra utaló jeleket Széchenyi 

éppen a „további mondandóm lehetne, de…” sejtető gesztusa miatt helyezte el már a legelső 
kéziratváltozatban. A jelek üzenete minden bizonnyal arra vonatkozik, hogy a törvénytelen 
gyakorlatról is eshetne szó; vö. MTAK Kt SzGy K 261/1. 61. és K 261/3. 61. A törvény ilyen 
értelmezéséhez Szabad György: Magyarország önálló államiságának kérdése a polgári átalakulás korában. 
Budapest, [1986] 5–10. 

35  Ez az a mozzanat, amit a fentebb idézett irodalom a szabadság „belső morális élményértékeként” 
ragadott meg. Eszmei forrásvidékeivel (az életúton való „kiküszködésével”), a párhuzamokkal itt 
nem foglalkozhatunk. Rendszeres kifejtettségében a Világban olvasható (A megelégedés alapjai, 52–
63.) és ugyanott a „szabad ország”, „szabad nemzet” célja is többször rögzítve van (93). Két példa 
a működéséről: „míg lelki erő nincs egy nemzetben, mindaddig rab.” (Széchenyi: Világ, 117.); 
„csak vagyonos nemzet szabad” (Széchenyi: Hitel, 312.) Egy ilyesfajta vizsgálat kísérlete: Velkey 
Ferenc: „Szívemből szólok.” Széchenyi állásfoglalása a fordulóponton, 1848. március 14-én. Századok, 144. 
évf. (2010) 3. sz. 695–753. 
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mint a később megjelentben: „mind e mellett Bécs elnyomhatja tán saját Kormá-
nyi módunkat […]”36 

A Hunniában Széchenyi kibontotta a Stadium tízedik törvénye elé (és mögé) írt 
magyarázó mondatok üzenetét, mégpedig a szókimondóbb (korai) változat szerint, 
úgy, hogy a nemzet létére és szabadságára leginkább veszélyes két erőt, a német intelligen-
ciát és a bécsi politikát közvetlenül megnevezte, s a vonatkozó összefüggéseket ele-
mezte. A kézirat ezt a két veszélydimenziót egyáltalán nem rejtette el, az 1857–58-
ban csonkított kiadás azonban jelentősen enyhítette. Deák Ágnes öt tematikus egy-
ségben mutatta be a törlések természetét. Azt állapította meg, hogy (1) az abszolu-
tizmus elutasításában; (2) a perszonáluniós „államjogi” pozíció vállalásában; (3) a 
bécsi kormánypolitikusok bírálatában; (4) az alkotmányvédő oppozíció értékelésé-
ben; (5) a titkosrendőrség éles elítélésében gyöngítette meg Széchenyi szövegeit 
leginkább az óvatoskodó – vagy a kiadhatóság érdekében előcenzúrázó (?!) – kéz.37 
Az 1860-ban megjelent Hunnia mégis valamennyire megtartotta és kifejezte Széche-
nyi érvelésének irányát és bátorságát.38 Az arányok azonban jelentősen elmozdultak: 
a teljes másolat 9%-a lett kitörölve – a kiadott Hunnia a torzó torzója –, ami önma-
gában is nagy mennyiség. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy az áthúzások 
zömmel azokat a témákat érintették, amelyekre a hatalom a Bach-korszakban érzé-
keny lehetett, akkor valóban a koncepció jelentős politikai áthangolását kell regiszt-
rálnunk. Olyan szövegegységek lettek kitörölve, amelyek által elveszett például a 
függetlenség kifejezés fele, s a megmaradtak jó része is – néhány erősebb nemzeti ér-
dekű szöveghely mellett – többnyire történeti analógiás példa. A „nyelvtörvény” 
magyarázatául szolgáló alapvető indok: védekezés a német- vagy kül- intelligencia nyo-
másával szemben, is ki lett törölve, így sérült a mű logikai konstrukciója és üzenete-
inek rendszere is. 

A hivatalos nyelv szükségével és kiválasztásával kapcsolatos érvelés az alábbi 
sémára épül a műben: (1) Egy országban szükségszerűen csak egy hivatalos nyelv 
lehet (ez Magyarországon is így célszerű). Átvezető kérdés: melyiket érdemes válasz-
tani? (2) A latin melletti és elleni érvek ütköztetése. Következtetés: a latin nem al-
kalmas. Átvezető kérdés: az élő nyelvek közül melyiket érdemes választani? (3) A 
német a „függetlenségünk kockáztatása nélkül” nem jöhet számításba. Átvezető 
állítás: a függetlenség és az alkotmányos lét biztonsága miatt csak a magyar választ-
ható. (4) Az ország jellegére (történetére) és a „közös érdekre” épülő érvelés annak 
igazolására, hogy Magyarországon csak a magyar lehet a hivatalos nyelv, az oláh, görög, 

                                                      
36  MTAK Kt SzGy K 261/4. A Stadium jegyzeteit tartalmazó „Reformatioi Moslék”-ban: 26–27. 

37  Deák: „Austriának semmi joga hozzánk”, 140–149. 

38  A bátor üzeneteket a kiadott változat alapján is konstatálta: Barany, George: Stephen Széchenyi and 
the Awakening of Hungarian Nationalism, 1791–1841. Princeton (NJ), 1968. 297–299.; Oplatka: 
Széchenyi István, 318.; Gergely: Széchenyi István, 75. 
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szláv nem (ezzel a lehetőséggel nem is nagyon foglalkozik).39 A gondolatmenetben 
különösen fontos funkciója van a német nyelvvel kapcsolatos fejtegetésnek, itt sze-
repelnek a magyar nyelv mellett szóló legerősebb érvek. Ugyanakkor a törlésből 
következő veszteség e részeknél az átlagot jócskán meghaladva 34,5%-os. A szöveg 
csonkítói következetesen kitörölték a szövegből a német szót, szövegkörnyezetével 
együtt, s így egyáltalán nem érthető, hogy mi a funkciója ennek a képviseleti rend-
szer felsőbbségét hangsúlyozó, az abszolutizmust elutasító és a függetlenséget védő 
éles nemzeti-ellenzéki érvelésnek. Az eredeti kéziratban a gondolatmenet első mon-
data így olvasható: „Tehát tüstént Élő nyelv közibünk, élő Hazafiak közzé! De va-
jon melyik – mert hazánkban a nyelvek száma nagy – ! Tán a német? – vizsgáljuk.” 
Ebből a mondatból a „Tán a német?” kérdés ki lett törölve, így homályossá és ért-
hetetlenné vált, hogy mit is vizsgál a szerző. A német szó tizenhatszor szerepel (egy-
szer mint Ausztria nyelve, olykor előtagként) a kéziratrészben, a kiadott verzióban 
viszont csak négy maradt. Ebből pedig kétszer (mintegy arányosító gesztusként) egy 
olyan mondatban, amelyik arról szól, hogy semmiképp se legyen a német a hivatalos 
nyelv, de azért „a német nyelvet Barátim, tanuljuk ezentúl is nagy szorgalommal, 
[…] s mindenek felett igyekezzünk utánozni a Németnek szorgalmát s állhatatossá-
gát […]. [innentől törölve] Legyünk a németek iránt igazságosok és hálád[s]ok, de 
valamint Ausztria politikai állásában nem volna felette tanácsos osztozni, hanem 
sokkal józanabb inkább csak képviseleti alkotmányunkhoz ragaszkodnunk ezentúl 
is, úgy Ausztria nyelvét hivatali nyelvünkül venni se lenne nagy bölcsességnek s 
messze előre látásnak jele.” A törlések következtében a német nyelv (és mentalitás) az 
egyértelmű elutasítás helyett a kulturális nyitottság összefüggésébe került.40 

Az eddigiek alapján érthető, hogy miért azonosítja Széchenyi végig a műben (a 
kéziratban nyilvánvalóan, a kiadottban is felfejthetően) a nyelv–nemzetlét–
szabadság képzeteit. Akkor létezik valóságosan egy nemzet – rekonstruálhatjuk a 
gondolatmenetet –, azaz, akkor szabad, független („önmagában és önmagáért 
létező”), ha van saját nyelve, s a nemzetisége biztos alapokon nyugszik. A nemzet és 
a nyelv sorsközösségi azonosításának a harmincas években már toposzként használt 
tétele így kapcsolódik a Hunnia kéziratában olvasható azonosításhoz: a „nyelv a 
függetlenség záloga”. Az alaptétel a műben így olvasható: „[…] a magyarnak léte és 
a magyarnak nyelve synonimon, és ő akkor veszti nyelvét, mikor veszti létét, és 
akkor veszti létét, mikor veszti nyelvét.” A nemzeti nyelv (és főleg annak 
„természeti állpotba” való visszahelyezése, azaz hivatalossá tétele) ebben a 
logikában a nemzet létének és egyben függetlenségének a garanciája. A nemzet 
létezésének állapota szükségszerűen önrendelkezést feltételez, és egyben önelvű 
személyességet (is) jelent.. E tézis fényében világosabban érthető, hogy Széchenyi 

                                                      
39  Az „Országunk minden lakosa, Hazafiak” megszólítástól kezdve a témaváltások helyei 

sorrendben: Hunnia-K (MTA), 69–72., 86., 103., 133.; Hunnia-M (OSzK), 66–68., 82., 96., 129.; Vö. 
Hunnia [1860], 67–70., 84., 96., 128. 

40  Hunnia-K (MTA), 103.; Hunnia-M (OSzK), 96.; Vö. Hunnia [1860], 96. 
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miért indította művét a tőle megszokott (de itt egyáltalán nem a „történelmi tét” 
összefüggésében értelmezett) nemzetlét dimenzióval, az élet – halál, virradás – 
halálos álom, feltámad hamvaibul – sírhant kifejezéspárokkal. A görög, olasz, 
lengyel nemzetet is azért hozta példának, mert ezek a külső elnyomás (gyámság, 
szolgaság, járom) ellenére a „nemzetiség” fenntartása-feltámadása miatt a „nemzeti 
léthez” közel állnak (vagy, mint a görögök, el is jutottak hozzá). Persze a 
gondolatnak a fordított irányú ok-okozati fejtegetése is megtalálható a műben, egy 
tipikus azonosítás – a nemzet nyelve a nemzet lelke – kíséretében: „A legmagánállóbb, 
függetlenebb s legnagyobb számú nemzet is a feneketlen mélység párkányán áll, s 
veszte előbb-utóbb elkerülhetlenül bizonyos, ha nyelvét veszti; mert a nyelv a 
nemzeteknek lelke, mely ha megsemmisült, tenghet az ugyan szolgailag azontúl is, 
de élet benne többé nincs.”41 E példák már meggyőzően igazolják, hogy a nyelv–
nemzetlét–szabadság összefüggése meghatározza a Hunnia gondolati-funkcionális 
magját, amely szerint a nemzet akkor szabad, amikor nyelvi-nemzetiségi minősé-
gében létezik, és ha ez a minőség elenyészik (vagy kifejtetlen marad), akkor a 
nemzet meghal vagy szolga lesz. Azt azonban mégsem állíthatjuk, hogy az a hagyo-
mányközösségi szemlélet- és érvelésmód uralja az egész koncepciót, amely a nyelvet 
(és a kultúrát) mindenek előtti (fölötti) szerepbe helyezi. Rengeteg idézettel 
igazolható hangsúlyos jelenléte ennek, de az érvelés során (megtartva és más 
irányból erősítve a nemzeti függetlenség célképzetét) fordított érvanyag dominál, a 
szabadság–nemzet–nyelv „jogközösségi” („eredetközösségi”) logikája. Ennek rész-
letes elemzésétől azonban itt el kell tekintenünk. 

 

A csinosodás helye a Hunnia érvrendszerében 

 

„Tudni Való Ez is Hunnia, mint a Stadium második része a Nemzet Képviselőinek 
van ajánlva.” – olvasható Széchenyi egyik jegyzetlapján, amelyre vázlatokat, 
gondolat-töredékeket firkált. Az ajánlás természetesen nem született meg, a 

                                                      
41  Hunnia [1860], 2–7., 150–151. A nemzet és a nyelv sorsközösségi azonosításának dilemmája 

Széchenyit olvasmányai hatására az 1810-es évek végén érintette meg, és a magyar nemzettel 
kapcsolatosan kezdetben inkább pesszimistává tette. Első hosszab ilyen fejtegetése Wesselényi 
Miklós naplójában olvasható. Széchenyi ugyanekkor szavainak nemzetkritikus részét rögzítette 
diáriumában, úgyhogy Wesselényi naplószövege érdekes áttételeken keresztül mutatja a Hunnia 
gondolati magvának korai (1822-es) változatát. Így Széchenyi a felidézett beszélgetésben: „A nyelv 
az az egyetlen kötés, mely alkalmas s elégséges egy nemzetet együtt tartani, s melynek virágzása s 
közönséges volta, ha egy országnak nemzeti létet nem adhat is, de abba az állapotban helyhezheti, 
hogy belső vagy külső kedvező körülmények használásával nemzeti lételre s virágzásra juthat. 
Midőn egy nemzetnek nyelve elszűnik, nemcsak nemzeti létele, de neve is elenyész. Konstitúciót 
egy-két hónap alatt nyerhet egy nemzet, de ha akármi konstitúció mellett is nyelve elholt, 
megszűnik nemzet lenni.” Wesselényi naplóbejegyzése 1822. január 19. Széchenyi István – 
Wesselényi Miklós: Feleselő naplók. Egy barátság kezdetei. Válogatta és szerkesztette: Maller Sándor. 
[Budapest], 1986. 107. Lásd még Gergely: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása, 70–82., 158–160. 
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kéziratra sem került rá, hiszen a kiadás nem jutott el 1835-ben abba a fázisába, hogy 
érdemes lett volna rögzíteni ezt a rövid fordulatot. A jegyzettöredék nem is azért 
érdekes a számunkra, mert a Stadiumhoz való formai igazodással megerősíti a két 
mű közötti szoros kapcsolatot, s nem azért, mert eltér a két változat („Magyarország 
képviselőihez” – olvasható ott), hanem sokkal inkább azért, mert a szöveg 
elsőrendű megszólítottjait jelöli ki a szerző. A nemzet „képviselőihez” forduló 
politikus pedig természetesen él a közösségvállalás legadekvátabb formájával: a 
nemzethez a nemzet nevében beszél. A műben az első közösségi önmegszólítás 
pedig ez (immár negatív konnotációval): „Mi szerencsétlen privilegiáltak.”42 A mű 
címzettje tehát elsőrendűen és az első szakaszban a politikai közösség (tágabban a 
meggyőzni szándékozott – és olykor meg is szólított, többféleképpen tételezett – 
magyar nemzet). Utána Magyarország „nem magyar ajkú lakosi”; a (bécsi) kormányzat; 
I. Ferenc király; az emberiség (nem direkt címzettként); s végül ismét a politikai 
közösség.43 

Mint fentebb jeleztük, a Hunnia szerkezetét és érvrendszerét a címzések (olykor 
direkt megszólítások) alapján lehet rekonstruálni. A tézis némi árnyalást igényel. A 
szegmentálás, vagyis az ezzel a szándékkal megvalósuló strukturalista olvasás meg-
lepő eredményt hozott: a mű befogadását nehezítő stílusjegyek (a beszélő 
hangnemének változékonysága, az érzelmi hullámzás, a zaklatottság, a fejtegetés 
olykori kuszasága, az alanyiság) ellenére felismerhetővé vált a mű teljesen világos (és 
reflektált) szerkezete. A beszélőnek azokat a kezdő és záró gesztusait figyeltük, 
amelyek gondolatsorokat határolnak el, s ezeket a kulcsszavak, „címzések”, témák 
rendszerével hoztuk összhangba. A mű két nagy érvelés-tömbje a báj (kellem) és a 
haszon fogalmakkal különíthető el, ahogyan a beszélő is megtette a két fejtegetést 
elhatároló szövegegységben. Széchenyi a korában is divatos „utile et dulce” horatiu-
si fogalomkettősére játszott rá, azt általános (pragmatikus) értelmezési keretbe il-
lesztve. A Hunniában némileg homályosan hagyott összefüggéshez a kulcsot a Világ 
egyik passzusában lelhetjük fel: „[…] az emberiség nagy részét csak két rugó ösz-
tönzi, s az ki azokat ügyesen és szerencsésen használni tudja, vele szinte azt tesz, 
amit akar. E két rugó pedig nem egyéb, mint a haszon- s kellemvágy […]” A javaslattevőnek 

                                                      
42  MTAK Kt SzGy K 261/3. f. 259.; Hunnia [1860], 11. 

43  Nyilván egy politikai röpirat esetében alapvetően a politikai nyilvánosság körében kell a 
címzetteket feltételeznünk, bárhogyan is teremtődnek meg a műben a különböző beszédhelyzetek. 
Itt annyiban bonyolultabb a helyzet, amennyiben a fiktívnek tűnő szövegjátékok valóságos 
olvasókra is irányulhatnak, hiszen közismert, hogy Széchenyi magyar nyelvű írásai Bécsben komoly 
„figyelemre” számíthattak, Metternich államkancellár például később lefordíttatta a vitacikkeit 
(ezzel a művel természetesen ez nem eshetett meg). A szerző azonban kalkulálhatott valamilyen 
direkt „bécsi érdeklődéssel” és az üzenetek ottani dekódolásával. Az 1830-as évek nyelvpolitikai 
vitái miatt „nem magyar ajkú” olvasókra minden bizonnyal számíthatott, mint ahogy érveit is 
erősen befolyásolta a Sollen wir Magyaren werden című röpirattal folytatott nyelvharcos polémia. Lásd 
Andics Erzsébet: Metternich és Magyarország. 1975. 242.; Velkey: „Törvényt hozni”, 150–166., Velkey: 
„zunächst erklären wir…“, 93–109. 
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(cselekvőnek) tehát, aki valami ügy mellé meg akarja nyerni az embereket, nincs más 
dolga, mint felmérni és mozgásba hozni a kellem- vagy haszonvágy ösztönzőit. A 
Hunniában a beszélő (a Hunniával Széchenyi) következetesen ezt az eljárásmódot 
mérlegeli (követi). Itt röviden összegezzük, mivel a műben nincs rögzítve, hogy 
milyen logikai láncba illeszkedik a két fő egység.44 

Az első rész (a munkának mindössze szűken vett ötöde) azt firtatja, hogy ho-
gyan lehet (lehetett volna!) a magyar nyelvet megkedveltetni – vagyis milyen esély 
van (volt!) arra, hogy kellemei alapján gyarapodjon, s így a „természethez illő” sze-
repébe jusson.45 A helyzetelemzés során a beszélő álláspontja az alapkérdés(ek)ben 
nemleges, ami így formulázható: (1) A magyar nyelv (kultúra, civilizáció) nem emel-
kedett arra a szintre, hogy automatikusan „bájoljon”, azaz „olvasszon”. (2) A mai 
állapota miatt erre nincs is esély. (3) A hibás nemzeti politika nem segített abban, 
hogy a magyar nyelvet és kultúrát mások „megkedveljék”. Így ennek a bevezető 
(állapotfelmérő és helyzetelemző) résznek az a funkciója, hogy bizonyítsa: (4) a 
„kellemre” mint „ösztönzőre” jelenleg nem lehet és nem érdemes alapozni. A mun-
ka további négyötöd részében a beszélő (végig) haszonelvű érvelést alkalmaz. Az 
átvezetésnél a két érvelést hangsúlyosan elhatárolja, újrafogalmazva a nemzet sza-
badságának alapcélját: „[…] a bájosb kitétel csak felette gyenge kezesei lennének 
független magyarságunknak. Nemzeti létünknek tehát, mely nemzeti nyelvünkkel 
elszakíthatlan kapcsolatban áll, erősb, közösb és hathatósb kezességet kell találnunk. 
Erősb, közösb és hathatósb kezességet pedig nekünk nem nyújthat semmi, mint 
»Magyar nyelvünk érdeke és hasznossága.«”46 Minden alrésznél egyértelműen kimondja, 
hogy éppen kihez fordul, s azt fejtegeti, hogy a magyar nyelv hivatalossá tétele az ő 
érdeküket és hasznukat mennyiben és hogyan mozdítja elő. A beszélő pozíciójából 
nézve a megszólítottak: (1) a magyar nemzet; (2) a „nem magyar ajkú” honlakosok; 
(3) a kormányzat; (4) a király meg is győzetnek (aminek a valóságos beteljesülése 
nyilván csak a nyelvügyi törvény elfogadása lenne). Majd azt a tételt igazolja, hogy a 
magyar hivatalos nyelvvel (5) „az emberiség” is nyer, és ezért újra (6) a magyar 
nemzetet szólítja meg, hogy meghatározza a követendő, helyes és körültekintő 
nemzeti politikát. A haszonelvű érvelés mindegyik részletében a szabadság kerül 
központi szerepbe, s így válik áttételesen a hivatalos nyelv az alkotmány legfőbb 

                                                      
44  Széchenyi: Világ, 343–344. (Kiemelés: V. F.); a szövegelőzmény Széchenyi: Hitel, 448. Az itteni 

haszonelvű érvelés mögött már nem érdemes közvetlenül keresni J. Bentham utilitarizmusát, 
hiszen Széchenyinél a Hitel után a „hasznosság” az érvelés pragmatikus eszközeként kapott nagy 
szerepet. Azért az áttételes hatás, feltételezhető. Iványi-Grünwald: Gróf Széchenyi István Hitel című 
munkája, 104–129. 

45  Hunnia-K (MTA), 4–60.; Vö. Hunnia [1860], 4–58. 

46  Hunnia [1860], 57–58. (Kiemelés Széchenyitől: V. F.) 
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garanciájává, az alkotmányos szabadság pedig (mint létező állapot és mint meg-
valósítandó cél) a „nem magyar ajkúakkal” kötendő „erényfrigy” alapjává.47 

A Hunnia lényegében a nyelvügy haszonelvű feltérképezése, s a szerzője a művel 
mint politikai aktussal arra tesz kísérletet, hogy a különnemű „hasznosságok” fel-
mutatásával az ellenállást semlegesítse, s ezzel elősegítse a nyelvtörvény elfogadását. 
Az érvszerkezet alapvető üzenete az, hogy a nemzeti nyelv ügye (a „divergenciák” 
sokasága miatt) a politikum ügye. Ennek figyelembe vételével érdemes vizsgálnunk 
a szövegben legkorábban felsejlő érvanyagot, amely valóban egy „kompakt struktú-
rához” kötődik, a csinosodás nyelvéhez. 

A kiinduló helyzet rögzítése az első oldalakon megtörténik egy (nyilván 
tájékozatlan) „idegennek” szóló („Hiszed-e külföldi…”) magyarázat formájában, 
két tételben: „Magyar szegzi magát magyar szó ellen”; „a magyarság maga magátul 
olvadoz”. A vizsgálat ennek a „példa nélküli” állapotnak a feltárására irányul: miért 
alakult így, ki a felelős érte. Az érvelés vissza-visszatérő alakzata, hogy a magyarok 
(férfiaink, mi magunk stb.) miért nem tudták/tudják a „magyar nemzetiséget” 
megkedveltetni az „asszonyok”-kal (ennek azért nagy a jelentősége, mert azt ők 
terjeszthetnék tovább), a „fejedelmünknél” és az „ország külön nemzetiségű 
testvérlakosinál”. A beszélő ebben a részben vagy magyarázó-tanító pozícióba 
helyezkedik, és tárgyilagos, egyes szám harmadik személyű elemzőként van jelen, 
vagy pedig a nemzetképviseleti beszédmód közösségvállaló, de kritikus változatával 
él. Az utóbbiban a hibák (látszólagos) közös vállalása arra teremt lehetőséget, hogy 
belülről jövő kritikájával a közös felelősségre és az állapot megváltoztatására 
ösztönözzön: „Becstelenül tengünk is azért, ahelyett hogy dicsően élnénk.” 48 

Ennek a résznek a politikai nyelvi összjátékában feltűnnek a republikanizmus 
klasszikus hanyatlástoposzai: például „a hazai rendek […] ellentétes indulattal 
viseltetnek egymás iránt”.49 Majd „erkölcsink romlottsági”-ról beszél, s úgyanígy 
elfajlás, öngyilkolás, belső megoszlás, hívtelenség, honárulás stb. következnek, de főleg csak 
az érzelmileg felhangoltabb részeknél. Úgy is mondhatjuk, hogy a republikanizmus 
politikai érvkészlete a közösségkritika erősebb retorikus szöveghelyzeteiben mozdul 
csak meg, nyilván ennek az érvelési hagyománynak ez is a fő iránya. Jellemző 
módon az állapot szentenciaszerű megfogalmazása előtt („Ez helyzetünk, ez a 
nemzetek közti álladalmunk”) egy hosszú bekezdésben csak az ide kötődő negatív 

                                                      
47  Az idézett résztől a témaváltások helyei sorrendben: Hunnia-K (MTA), 60–69., 133., 166., 200., 

210., 241.; Vö. Hunnia [1860], 58–67., 128., 161., 199., 214., 246. 

48  Hunnia [1860], 4–58. idézve: 4., 7., 41. 

49  A kapcsolódó rövid fejtegetésben a kettős bírálatot gyakorló beszélő semleges pozíciót foglal el a 
külföldiesen kiművelt – idehaza jártas; nemes – mágnás ellentétpárokban, de amint Széchenyinél 
ez gyakran megfigyelhető, lassan előnyben részesíti az egyik álláspontot, itt a külföldiest és a 
mágnást. Vagyis inkább cáfolja és nem megerősíti az ellene felhozott érveket. Ugyanilyen példa a 
Hitelből: Takáts: Metaforák, elbeszéléssémák, 8–9.; Hunnia [1860], 7–16. 
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minősítéseket sorolja: „minden hatalomnak, minden erőnek […] martaléka”, 
„egyetértés, barátság köztünk nincs”, „közléleknek szikrája csak itt-ott van” stb.50 

A csinosodás érvanyaga aktivizálódik elsősorban a kapcsolódó fejtegetésekben. 
Széchenyi is így vagy csinosulás formában használja a kifejezést. Példaként egy tipikus 
magyarázatot idézünk: „szokásink, divatinknak elég külső báj és külső varázs 
nélküliségét említém nemzeti olvadásunk egyik fő okául”, illetve a jellegzetes 
fogalmakat: jobb ízlés, szebb divat, hajdani vadság, báj, kellem, általános belbecsünk, józan 
társalkodási szellem stb. Takáts József, amikor a csinosodás hangsúlyos jelenlétét 
igazolta Széchenyi Hitelében, részletesen bemutatta, hogy ennek lenyomata 
leginkább a nemzet állapotát (helyzetét) értelmező lépcső és polc metaforák haszná-
latában ragadható meg.51 A Hunniában a lépcső lett a szintemelés – azaz a civilizációs 
folyamat → viszonyítás → mintakövetés → (előre- vagy) fellépés – logikai 
rendszerét felidéző kulcsmetaforája. Példaként álljon itt első előfordulása a kellemre 
épülő érvelés bevezető részéből: „[…] csak kevés nemzet fejlődött azon magas 
lépcsőre ki, – mely – az emberiség előmenetelének stádiumát képzi.” A nemzet 
civilizációs-kulturális emelkedésének problémája mellett a szöveg emberképe 
kapcsolatba hozható a Bodrogi Ferenc által rekonstruált újhumanista eszménnyel, a 
„csiszolt” ember ideáljával.52 Praktikus lenne ezt a két vonatkozást az újabb 
irodalmi ajánlatok alapján különnemű fogalommal jelölni (miközben tudjuk, hogy a 
18. századtól sokféle kifejezés használatban volt erre: pallérozódás, kultúra, politúra) és 
a nemzet csinosodásáról, illetve a csiszolt emberről beszélni, de az ilyen fogalmi finomítást 
nem nagyon engedi meg a forrásanyag. Széchenyi például a csinosult ember eszmé-
nyével állította szembe a magyar nemesség bárdolatlanságát. Az ideál a kritika negatív 
mozzanataiban értelmeződik, s felmutatja a kellemmel bíró, társias, mívelt, külső bájban 
gazdag, belbecsében kifinomult ember mércéjét. A csiszoltság diskurzussal teljesen össz-
hangban van, amit Széchenyi a „jó társaságról”, „társasági kellemről”, a „test és 
lélek harmóniájáról” mond, s még az is, ahogyan a belbecset („kiművelt lelki 
tulajdonink”) preferálja a külső kellemmel („szokásink és divatink”) szemben.53 

                                                      
50  Hunnia [1860], 41–42. 

51  Takáts: Metaforák, elbeszéléssémák, 2–8.; uő.: Modern magyar politikai eszmetörténet, 19–21. 

52  Hunnia [1860], 7., 30. A grófnak a csiszoltság diskurzushoz való kapcsolódását nem annyira a 
szöveganyagon, mint inkább a jelenség összefüggésében elemezte Bodrogi Ferenc Máté: Széchenyi 
István és a gentlemanek nyelve. Irodalomtörténet, 92. évf. (2011) 2. sz. 150–176.; rövidebben uő.: 
Kazinczy arca és a csiszoltság nyelve. Egy önreprezentáció diszkurzív háttere. Debrecen, 2012. 201–204. 

53  Bodrogi: Kazinczy arca, 93–98., 103–114., 175–188. Közvetlen kapcsolatot Lord A. A. C. 
Shaftesbury és Széchenyi felfogása között nem érdemes keresnünk, oly sok csatornán eljuthatott 
hozzá a grácia eszménye, bár megjegyzendő, hogy Széchenyi 1825-ben felvette a nevét az 
olvasnivalói listájára. 1824–26 között az „erényes élet” állt érdeklődésének középpontjában, 
rengeteg elmélkedést olvasott (például M. Montaigne ekkor érintette meg), barátaival 
„erényszövetséget” hozott létre, úgyhogy a Shaftesbury olvasására irányuló terv illeszkedik új 
embereszményének kialakításához. SzIÖM 11. köt. Viszota Gyula (szerk.): Gróf Széchenyi István 
naplói. 2. köt. Budapest, 1926. 512. 
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Lényegében a csinosultság-csiszoltság elváráshorizontja felől épül fel a szövegrészben a 
nemzet-, társadalom- vagyis a nemességkritika. 

E keretben elbeszélhetővé válik az, hogy a „csinosultság” hiánya miatt miért 
nem lett „terjedő”, vagyis miért „olvadozó” a magyarság (nem alakultak ki a 
szükséges társalgási kellemek); s hogy a nemzet korábban megindult csinosodása 
miért vezetett a latin „gyámkodása” miatt „halálos méreghez”. Az itt megragadható 
koherenciazavar okozója a korábban felvázolt (a mű egészével összefüggő) 
alapkoncepció, amely áthangolja az érvelést és jelentősen korlátozza a csinosodás 
jelentőségét. Ezt három összefüggésben mutathatjuk meg. 

(1) A fejtegetés első szakaszában a magyar nemzet „közbülső létben” van „a 
dúrva férfiasság” és a „kiműveltség között”, és „átmeneti” állapota ellenére erős 
kritika illeti a kellem hiányai miatt. A gondolatmenet azonban elfordul ettől az 
iránytól, amikor a belbecsre, mint lényegre kerül a hangsúly, s így a nyelv központi 
szerepbe kerül. Ekkor a beszélő már „régóta tartó” latinos csinosultságról szól, s 
innentől egy darabig a latin a főbűnös, éppen kifejlettsége miatt, mert így 
„társalkodási fejlődése a nemzeti léleknek […] az eredetiség és sajátságnak halálos 
megsértésével munkálódott”. A fentebb rekonstruált nemzetlét–nemzethalál 
(függetlenség) logika érvényesülését mutatja, hogy a latin nyelvre vonatkoztatott 
metaforák és jelzők itt mind élet- és szabadság-antonímiák: holt, méreg, vámpír, a 
(társadalmi) szimpátia gyilkosa, gyám, szolgaságba döntő, gyám-zsarnok, bilincs, békó. A latin 
átokkal szembeni érvelésben tehát nacionalizálódik a csinosodás koncepció, 
méghozzá egy hagyományközösségi nemzetértelmezés jegyében, amelyikben a nyelv a 
létezés (szűkebben: eredetiség) hordozója. Egy jellegzetes idézet az új hangsúly 
érzékeltetésére: „A boldogtalan latán nyelv dúlta már bölcsőjétől fogva a magyar 
csinosodás szellemét.”54 

(2) Ugyanezzel a jellemzővel függ össze az is, hogy a szövegben csak 
másodlagosan (formálisan) van jelen a nemzetek mintakövetésével kapcsolatos 
képzet, amely egymásra ható, mégis egymás melletti „lépcsőzetes” fejlődést 
feltételez a civilizációs lajtorján. Sokkal meghatározóbb Széchenyinél a kulturális-
civilizációs asszimiláció problémája, azaz az olvasztás képessége, illetve az olvadás 
történetisége, veszélye. A csinosodás Hunniabeli érvanyaga a magyar nemzet 
szempontjából a kulturális nacionalizmus védelmi kényszerében értelmeződik: 
elnyomja-e a magyar nemzetiséget a „kül intelligencia”, vagy életre kap-e megvédve 
magát. Másodlagos (rejtettebb) kérdés a műben, hogy a magyar nemzetiség képes-e 
másokat magába olvasztani. A mű logikája szerint minderre a megoldás a magyar 
nyelv hivatalos használatát biztosító azonnali (!) nyelvtörvény és nem a lassú 
csinosodás.55 

                                                      
54  Hunnia-K (MTA), 35–43.; Hunnia [1860], 35–41. (Kiemelés: V. F.) 

55  A Hunnia a Stadiumhoz kapcsolódik abban is, hogy Széchenyi egyik legsúlyosabb politikai 
dilemmáját érinti, a helyesen megválasztandó tempó kérdését. 
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(3) A fentebb vázolt szerzői szándék miatt behatárolt a csinosodás nyelvére épülő 
szakasz jelentősége az érvelésben. A haszonelvűséghez átvezető, már idézett 
fejtegetésben van egy ilyen gondolatsor is: „[A nyelv] eredetiségének kiképzése, 
bájainak nevelése igen fényes kört ígér, […de] a legfényesebb siker mégis csak 
felette gyenge kezese nemzeti létünknek.” A kétely lényege az, hogy a „lehető 
legnagyobb csinosodás” sem lenne elég garancia a nemzet valóságos létezésére, s 
ezért következik a haszonelvű, sokkal hosszabb érvelés.56 A művet átszövő 
motívumrendszerben szerepet kap a civilizációs lépcső metaforája, a nyelv kifejtésének 
és pallérozásának szüksége, a csinosodás igenlése, a magyar nemzet elé állított 
kulturális-civilizációs fejlődés igénye. A beszélő rendre megjelöli, megerősíti ezt az utat, 
elvileg azért, hogy a nemzet az emberiség díszére váljon, gyakorlatilag azért, hogy ne 
olvadjon, kisebb részt azért, hogy minőségével olvasszon. Azonban az idézett (megszorító 
értelmű) mellérendelő ellentétes szerkezet határozza meg az érvelés mindenkori 
logikáját: fejlődjünk, fejlesszük, csinosítsuk, de a legfontosabb lépés a hivatalos 
nyelv törvény általi biztosítása. A közvetlen feladat pedig az ahhoz vezető út 
feltérképezése és az eszközök (haszonelv) tudatos megválasztása. Ez pedig a mű 
későbbi fejtegetése szerint: a szabadság. 

Hasonló okból csak felvillan a műben a kulturális-nyelvi asszimiláció, pedig 
eredendően a csinosodás érvelésmódját a kulturális nacionalizmus félelmei írták át. 
Ugyanebben a részben ragadható meg az – éppen ott, ahol a kulturális-nyelvi 
tolerancia mellett érvel –, hogy Széchenyi távlatos asszimilációban gondolkodik. A 
nyelv körüli „tűzzel vassali munkálkodásokat, autodafét” látva bírálja a 
nyelvterjesztő buzgalmat, főként azért, mert „nem segíti nemzeti nyelvünk és 
nemzetiségünk terjesztését […]” Az ilyen eljárástól „nem lehet sikert” remélni – 
érvel. Az pedig, hogy milyen természetű sikerre gondol, kiderül az 
elváráshorizontját kifejező szóhasználatból. A magyar nyelv „hitelének meg-
alapítása”, „ügyének megkedveltetése” semleges fordulatai után következnek a 
jellemzőbb változatok: „fenntartása és gyarapodása”, „terjesztése”. A beszélő a 
józanságra figyelmeztet, de nem a cél ellen érvel. Két alapelvben rögzíti a helyes 
kereteket: (1) a nyelv ügyében a minimálprogram mellett kell maradni (a magyart 
„szorosan a latán helyibe állítjuk”). (2) Mindenkit meg kell hagyni vallása, nyelve, 
szokásai „nemzetiségi sajátságinak” szabad gyakorlatában. Hozzáfűzi, hogy a 
magyarok dolga, ha ez rendben van, már csak a szokások nemesítése, az alkot-
mányreform, a nyelv kiképzése, csinosítása, azaz a magyar nemzet ügyének 
megkedveltetése. Mindössze ezen a szinten jelenik meg a műben a nyelvi-kulturális 
asszimiláció gondolata (itt összekapcsolódva a csinosodás szintemelő logikájával).57 
Nyilván Széchenyinek több fejtegetéseiből kihallik, hogy az olvasztás-olvadás belső 
ügyét rábízza az időre, és így az „alkotmányi áldás” közösségteremtő erejére, a 

                                                      
56  Hunnia [1860], 57. 

57  Hunnia-K (MTA), 48–60.; Hunnia [1860], 46–56. 
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civilizációs-kulturális értékek (nemzethez kötött) gyarapodására, a hivatali nyelv 
miatt várható kétnyelvűségéből következő nyelvhasználati automatizmusra, a 
magyar nemzetiség (megteremtendő) minőségére apellál. Viszont akkor, amikor 
átlép a „haszonelvű” érvelésbe, és az érdekeltek meggyőzésének útját keresi, még ez 
az elváráshorizont is elhalványul. A nemzeti-nemzetiségi érdekegyesítés kiteljesedik 
a szabadságközpontú érvelés dinamikájában, s ez elvezet az unikális gesztushoz: „S 
azért legsürgetőbb »tenni valónk« Törvényt hozni, mely honunkban lakó 
nemzetségek jogait biztosítja – és Törvényt hozni, mely viszont mi jogainkat 
biztosítja nyelvünk és nemzetiségünk ügyében.”58 

 

FERENC VELKEY 

Liberty and/or the Politeness of the Nation: The Structure of Argumentation in Széchenyi’s 
Hunnia 

 

This paper is a case study which analyses the key concepts and arguments of István 
Széchenyi’s work entitled Hunnia written at the end of 1834 but published only in 
1860. The original manuscript of the incompletely published text and its replica, 
which serve as an intermediary link, are also available now for research and provide 
an excellent opportunity for conducting a philological analysis. In his work Szé-
chenyi argued for the introduction of Hungarian as the official language and 
grasped the issue of nation in its entirety through turning towards all parties con-
cerned, that is, old-fashioned people favouring Latin, “non-Hungarian speakers”, 
the monarch and the “imperial” government. By doing so, he tried to demonstrate 
why it is acceptable or even beneficial for every party to declare Hungarian as the 
official language of the Kingdom of Hungary. By appealing to the parties, Szé-
chenyi always associated the related methods of political argumentation with each 
other, and as a matter of fact, he became a user of several political languages, but 
did not contrast them. This study investigates whether the polysemy of the concept 
of nation which appears in the text and the argumentation with its constantly 
changing position result in similar shifts in case of the concept of ‘liberty’. As we 
have experienced the structure of argumentation in Széchenyi’s work is determined 
by the nation’s liberty as a goal, and this makes the otherwise large number of im-
ages and arguments appearing in the text and associated by experts with the politi-
cal language of politeness unstressed. The conclusions of this study support the 
assumptions of the contextualist-intentionalist school of the history of ideas, since 
the mechanism and significance of a political language in the text can only be re-
vealed by the reconstruction of the author’s intentions. 

                                                      
58  Hunnia-K (MTA), 240. 
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A POLITIKA NYELVE – POLITIKAI NYELVEK AZ 1840-ES ÉVEKBEN 

 

 

Az 1840-es évek politikai vitáiban jelentős szerepet játszó Kemény Zsigmond Még 
egy szó a forradalom után című művében – már saját múltjának értelmezőjeként – úgy 
vélekedett, hogy a 18–19. századforduló nyelvi reformja és a későbbi politikai-
társadalmi reformok között szoros tartalmi kapcsolat létezett. Arra a következtetés-
re jutott, hogy akik „az eszmék történetével foglalkoznak, már rég átláthatták a szo-
ros kapcsolatot, mely a nyelvújítást a politikai változásokkal összefűzi”, hiszen ahol 
„egy korhadt vagy fejletlen nyelvet megrohan a neologizmus […], ott már a politikai 
haladás vagy tespedés kérdése a filológiai forradalom sikerében eldöntve van”.1 Pár 
évvel később Vörösmartyról írt esszéjében az előbbi gondolatot így folytatta: „Új 
irányok csak úgy ömlenek a polgárisodásba, ha költészet és bölcselem egymást áthatva 
vezetik az eszméket és törekvéseket.”2 Úgy gondolta, hogy ilyen történeti változás3 
idején „a társadalomnak titkos meghasonlásban kell lenni a létező állapottal, és szo-
katlan ruganyossággal kell bírnia, ha egy nyelvforradalom elég éber és vizsgáló főt 
találhat”. A magyarországi változásokat4 (ebben az esetben – miként elnevezte – a 
„polgárisodás”-t) széles körű társadalmi átalakulásként fogalmazta meg: az „új sza-
vak, szókötések és nyelvszabályok által annyi eszme oltatik a társadalomba […], 
annyi gyarapodást nyer a közszellem, annyi erélyt és éberséget az ítészet, annyi vizs-
gálódási hajlamot az irodalom, hogy nem sok idő múlva az egész társadalom fogal-
mai, kívánatai és világnézetei gyökeres reform felé sietnek, és viszont kevés évek 
múlva a társadalom átalakulásának ügyfolyama az állami formák és jogszerkezet 
átalakulását mellőzhetetlenül előidézi”.5 

A nyelvi reform és a politikai reform kapcsolatát kiváló érzékenységgel elemző 
Kemény Zsigmond említett esszéiben mindannyiszor megismételte, hogy „Széche-
nyi előde Kazinczy volt”.6 Ebben az értelmezési térben központi szerepet tulajdoní-
tott a római tradícióra visszanyúló fogalomnak, a „filológiai forradalom”-nak, első-

                                                      
1  Kemény Zsigmond: Még egy szó a forradalom után. In: Tóth Gyula (szerk.): Változatok a történelem-

re. Budapest, 1970. 396. 

2  Kemény Zsigmond: Vörösmarty emlékezete. In: Tóth Gyula (szerk.): Sorsok és vonzások. Budapest, 
1970. 344–345. (Kiemelés: V. J.) 

3  A polgári természetű változások fogalmához Koselleck, Reinhart: Elmúlt jövő. A történeti idők sze-
mantikája. Budapest, 2003. 

4  A magyarországi változáshoz Veliky János: A változások kora. Budapest, 2009. 

5  Kemény: Még egy szó, 396–397.; uő.: Széchenyi István. In: Sorsok és vonzások, 248. 

6  Kemény: Széchenyi, 248.; uő.: Vörösmarty, 349. 
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sorban azért, mert benne a változások bölcseleti („bölcselmi”) jellege fejeződött ki. 
A változások jellegét helyesen érzékelte, hiszen Kazinczyék valóban erős filozófiai-
művészettörténeti műveltséggel rendelkeztek,7 sőt a magyar nyelvmozgalom kap-
csolati hálójában, Sipos Pál személyében kanti eszméket közvetítő filozófus-
természettudós is feltűnik.8 De ezen túlmenően Kemény a romantika szellemében a 
költészetnek társadalmi hasznosságot is tulajdonított, ilyen szempontok szerint 
állított fel sorrendet (az esztétikai szempontokat azonban korántsem tekintette mel-
lékesnek), mellyel kulturális folytonosságot jelölt meg, ahol a szépirodalom kívána-
tos „bölcselmi” szellemben előkészíti, megalapozza a korszerű politikai reformokat: 
a sorban Kazinczyt Berzsenyi, Kisfaludy Károly, Katona József, Kölcsey követi, 
végül ez a folyamat Vörösmarty munkásságában teljesedik ki.9 

Nem kétséges, hogy a Kemény által megjelölt körben az összegző és átörökítő 
szerepet játszó Kölcsey munkássága kiemelkedik. A Nemzeti hagyományok célja kultu-
rális önazonosságkeresés volt, annak a kérdésnek a megfogalmazása, hogy a válto-
zásnak mi a természetrajza, intenzitása széttöri-e a helyi közösségeket, ebben a te-
kintetben Kölcsey az ókori görögség működését tekintette példaértékűnek: „az 
eredetiség színét ott is megtarthatta, hol kölcsönzött vonásokkal ékesült.”10 Kölcsey 
a 18–19. század fordulóján megjelenő politikai nyelvek diffúz elemeit11 – gyakran 
bírálva – összegzi, például republikánus12 szellemben kifogásolja az ősi alkotmányra 
való folytonos hivatkozást, Országgyűlési Naplójában országgyűlési „czifra beszédek”-et 
emleget, mivel a politikai nyelvek kulcsszavait („nép”, „oppositio”) gyakran haszná-
lóik sem értik. Kemény ehhez hasonlóan, sőt valamivel világosabban bemutatja ezt 
a gondolkodást, amikor kifejti, hogy a rendi nemesi felfogás „a rendi szabadalmakat 
még egynek tartá az ország szabadságaival, s oly megoldásoktól nem volt áthatva, 
melyek az előjogok elvesztésével biztosították volna az alkotmányt”.13 

Kölcsey ezeken túlmenően rámutatott a rendies gondolkodás műveltséghátrá-
nyaira is, ilyenkor Széchenyi sorsát emlegeti: „mi átkoztuk a Hitel íróját, mert ítélete 
szerint a statustudományok és a gazdálkodás mezején még kisebb plánták va-

                                                      
7  Szauder József: A klasszicizmus kérdései és a klasszicizmus a felvilágosodás magyar irodalmában. In: uő.: Az 

estve és az álom. Felvilágosodás és klasszicizmus. Budapest, 1970. 

8  Benkő Samu: Sipos Pál és a magyar filozófia születése. In: uő.: A helyzettudat változásai. Bukarest, 
1977. 

9  Kemény: Vörösmarty. 

10  Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok. In: Kölcsey Ferenc Összes Művei. 1. köt. Sajtó alá rendezte: 
Szauder Józsefné és Szauder József. [Budapest], 1960. 497. 

11  A századfordulón feltűnő politikai nyelveket ismerteti Takáts József: Politikai beszédmódok a magyar 
19. század elején. A keret. Irodalomtörténeti Közlemények, 102. évf. (1998) 5–6. sz. 668–686. 

12  Lásd ehhez Horkay Hörcher Ferenc: Az Amerikai demokrácia Magyarországon. A magyar Tocqueville, 
1834–1843. Holmi, 6. évf. (1994) 11. sz. 1608–1615. 

13  Kemény: Vörösmarty, 355. 
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gyunk.”14 Végül pedig Kemény véleményéhez hasonlóan ő is felfedez nyelvfilozófiai 
szempontokat a társadalmi folyamatok mögött: „Óhajtanám, hogy valaki világosan 
megmagyarázná, ha nemzeti karakter és nemzeti nyelv állanak-e egymással függés-
ben? Annyi bizonyos, hogy a karakter és nyelv a poéta művére egyforma behatással 
munkálnak.”15 

Ami a ’30-as, ’40-es évek nyelvfelfogását illeti, a kortársak az újítást és a hagyo-
mányelvűséget már nem állították olyan élesen szembe egymással, sőt talán 
Kazinczyéknak sem volt mindig ez a céljuk.16 Vörösmartyék azt fejtegették, hogy 
ártalmas, „ha már a divatnak indult új szók helyett minduntalan újabbakkal állunk 
elő. Verba valent usu”.17 A politika nyelvét illetően viszont egészen más volt a hely-
zet, a mértékadó csoportok korántsem voltak elégedettek a társasági életben a nyelvi 
közlés színvonalával. Pulszky későbbi visszaemlékezésében leírja, hogy „Széchenyi 
nemesebb hangot igyekezett adni a társalgásnak”.18 

Széchenyi a politikai nyelv reformjának nyelvfilozófiai szempontból is nagyon 
igényes irányt szabott, hiszen Pulszky szerint szükségesnek tartotta, „hogy minden 
kifejezésre bármi nyelven, magyarban is, létezzék megfelelő szó, mely annak minden 
árnyéklatát födözze”. A minél pontosabb kifejezések megtalálása érdekében, rá jellem-
ző módon agitációba kezdett, s „az akadémia üléstermében kifüggesztette minda-
zon szókat, melyekre egyenértéküeket nem talált nyelvünkben, s fölszólított ben-
nünket, keressük meg e kifejezéseket, melyekre szüksége volt”.19 

A reformerek nyelvhasználati kérdésekben gyakran az akadémikusokhoz fordul-
tak tanácsért. Például Széchenyi 1847-ben a polgár és a haza kapcsolatának minél 
alkalmasabb kifejezése érdekében Toldy Ferencet szólította meg, hogy mondjon 
véleményt, melyik magyar szót tartja megfelelőnek az indigenatus és az incolonatus 
tartalmának minél pontosabb visszaadására. Az Akadémia végül Vörösmarty elem-
zését fogadta el, aki az új nemzetfogalom meghatározásakor a rendi tagolódás eluta-
sításából indult ki: „A honos tehát több mint a zsellér vagy lakos, mert a’ ki honos, 
az mindazokkal a jogokkal bír, mellyel a hon fiai bírnak.”20 Az akadémiai vita a tör-
vényhozási folyamatot is befolyásolta, egészen az 1847–48-as törvényalkotásig, 
hiszen a képviselők az áprilisi törvények alanyát is ebben a szellemben írták körül 

                                                      
14  Kölcsey Ferenc: Országgyűlési Napló. In: Toldy Ferenc (szerk.): Kölcsey Ferenc minden munkái. 6. 

köt. Pest, 1861. 68., 77., 191. 

15  Kölcsey: Nemzeti hagyományok, 503–504. 

16  Veliky János: A programalkotó politikai viták nyelvi-kulturális kerete a reformkor második évtizedében. 
Irodalomtörténet, 92. évf. (2011) 3. sz. 296. 

17  Vörösmarty Mihály: Honosítás. In: uő.: Publicisztikai írások. Sajtó alá rendezte: Gergely Pál. Buda-
pest, 1977. 304. 

18  Pulszky Ferenc: Életem és korom. 1. köt. Budapest, 1958. 197. 

19  Uo., 195. (Kiemelés: V. J.) 

20  Vörösmarty: Publicisztikai írások, 739. 
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(„honlakos”, „országlakos”).21 A törvényalkotást az a rendi nemzetfogalommal 
szakító értelmezés hatotta át, melyet Kossuth 1845-ben a következőképpen fogal-
mazott meg: „a népek életében nem egy jelentékeny eszme van, mellynek értelme-
zése ma már nem az, mint ami századokkal előtt vala. Ez értelmezéseket a kor viszo-
nyai határozzák meg. Ilyen eszme e szó is: nemzet. Aki e szót, nemzet a XIX. század 
exigentiája szerint értelmezni akarja, lehetetlen meg nem győződnie: hogy azon 
nemzet ma már csak népfaj […], melly a civilisatio önálló emeltyűinek nincs birto-
kában.”22 

A politikai közélet nyelvének megújításába sokan bekapcsolódtak: Széchenyi 
hozta be a német megszólítás, a „Sie” megfelelőjeként az Önt, ugyancsak ő javasolta 
– már korántsem olyan nagy egyetértéstől kísérve – a „Klugheit” értelmében az 
„ildom”-ot. A javaslatok egyike-másika igazán sikeresnek bizonyult, viszont gyakran 
egy-egy javaslat körül komoly vita bontakozott ki. A „Tatsache”-t többen szolgai 
módon „tettdolog”-nak fordították, itt Kossuth ötletes javaslata, a „tény” győzött, 
melyet ma is használunk. A szóalkotásokat a műveltség, az ideológiai-politikai meg-
győződés is befolyásolta: nem meglepő, hogy az író-filozófus Eötvöstől származik 
„kétely” szavunk, a republikánus Szemere Bertalan pedig „jellem” szavunkat alkotta 
meg.23 

A politika nyelvének megújítása együtt járt a társadalom egyre hitelesebb megis-
merésével, amely természetesen a szükséges változtatásokat is szolgálta. Az új fo-
galmakon túl új témák kerültek be a politikai közbeszédbe. Ezen a téren ugyancsak 
Széchenyi tett nagyon sokat. Már a Hitelben Adam Smith nyomán arról értekezett, 
hogy a polgári piac működési rendjéről „összehasonlítás által legjózanabb elmél-
kedni”, ilyen eszközökkel magyarázta honfitársainak az „ideális vagyon”, a „tőke-
pénz” lényegét. Olyan bonyolult összefüggéseket is képes volt bemutatni, mint 
például, hogy a polgári vagyon a tőke forgási sebességétől függ: „pénznek, földnek s 
minden egyébnek csak úgy van lehető legnagyobb haszna, ha egyiket s másikat 
minden pillanatban arra fordíthatom, a mire tetszik. Mennél rövidebb idő alatt cse-
rélhetem az elsőt a másikért s viszont, vagy egyiket s másikat egyéb életjavakért, 
annál többet ér nekem száz vagy millió forintom, tíz vagy száz ezer hold földem, s 
viszont minden becse meg is szűnhet, mert az érték szorosan a pillanathoz van kötve.”24 
Sőt azt is bemutatta Jeremy Bentham ironikus kritikai szellemének a segítségével, 
hogy a létező hazaival szemben milyen a működőképes (polgári) társadalom erkölcsi 
rendje és foglalkozási szerkezete: „nem a sok kéz, de az ügyes kéz festi az évrajzi 
képet, készíti az órát, erőművet sat. De még kapálni, s kivált kaszálni se tud száz 

                                                      
21  Kossuth Lajos Összes Munkái. 11. köt. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847/48. Sajtó alá 

rendezte: Barta István. Budapest, 1951. 379–387. 

22  Kossuth Lajos: Legujabb iparmozgalmaink. III. Hetilap, 1. évf. (1845) 12. sz. (Kiemelés: V. J.) 

23  Pulszky: Életem, 195–196. 

24  Széchenyi István: Hitel. Pest, 1830. 42. (Kiemelés: V. J.) 
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ügyetlen kéz annyit s úgy, mint ötven gyakorlott. S ebbül következik: hogy a munka-
felosztás, mint kiki tudja már, emeli az emberfő tehetségeit a lehető legmagasb töké-
letességre.”25 

Egy évtizeddel később viszont már a gazdaságpolitika gyakorlati kérdéseiről vi-
táztak, amely ugyancsak bővítette a politikai nyelvek körét. A viták jelentős tényező-
je, Kossuth számos közgazdasági szakkifejezést vezetett be a magyar nyelvbe (pél-
dául közgazdaság, nemzetgazdaság, forgalom, szakember),26 sőt azzal is tisztában 
volt, hogy az új társadalmi-gazdasági jelenségek leírásához annak megfelelő 
„grammatica”-ra, „syntaxis”-ra és „logica”-ra lenne szükség, amely önmagában is 
figyelemre méltó.27 Ám a hagyományos és az újonnan jelentkező ellenfelek további, 
újabb és újabb megközelítések bevezetésére is kényszerítették, s ez a politikai nyel-
vek sajátos mixtúráját eredményezte nála. A konzervatív lapok például az iparoso-
dást, a „gyárművességet”, mint új és modern jelenséget elutasították, „kényszerült 
természetelleni állapot”-nak28 tartották, ezért velük is vitázva Kossuth nagy jelentő-
séget tulajdonított az előbb idézett Hetilap bevezetőjében, 1844-ben annak, hogy „az 
exact tudományok ismereteit” mindenki terjessze „deákos műveltségű nemzetünk 
között”. A kamatláb, a tőke forgási sebessége vagy a kereskedelmi mérleg helyes 
értelmezéséhez a liberális Adam Smith és Jeremy Bentham segítségét csakúgy 
igénybe vette, mint az újabb vitapartnerekkel, a birodalmi kormány modernizáció-
ban megjelenő beolvasztó terveivel29 szemben a merkantilista-liberális Friedrich List 
érveit.30 Kossuth szemléletét ezekben a közgazdasági vitákban valamiféle társadalmi 
reformokra orientált31 gyakorlatiasság hatotta át: azt írta, hogy a változásokat elő-
idéző reformokat „nem külföldi szobatudósok elméleteihez” kellene igazítani, ha-
nem „a saját hazájuk viszonyainak benyomása alatt szerkesztettekhez kaptázni a 
közgazdászat rendszerét”, vagyis a társadalom igényeinek figyelembe vételével, az 
ország „gyakorlati helyzeteiből vonni le státusgazdászatunk theoriáját”.32 1843-ban 
Viszonyok kapcsolata című kiemelkedő tanulmányában a közérdek fogalmát a követ-
kezőképpen fogalmazta meg: „Mint növénygyökerek, úgy fonódnak egymásba az 
emberi társaság viszonyai. S midőn az institutiók javításáról van szó, ezen bonyolódás 

                                                      
25  Uo., 18. (Kiemelés: V. J.) 

26  Szabad György: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Budapest, 1977. 88–
89. 

27  Veliky: A változások kora, 140. 

28  Világ, 2. évf. (1842) április 2., szeptember 14.; 3. évf. (1843) október 28. 

29  Andics Erzsébet: Metternich és Magyarország. Budapest, 1975. 109–198. 

30  Veliky: A változások kora, 149. 

31  1846-ban, amikor az ideális gazdaságpolitikáról beszél, „a népszükségből szabadon fejlő műipar”-
ról ír. Kossuth Lajos: Tájékozás. Hetilap, 2. évf. (1846) 1. sz. 

32  Veliky: A változások kora, 153. 
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igényeiből fejlik ki a haladás philosophiája.”33 Tehát úgy néz ki, hogy Kossuthtól távol 
állt az ideológiai doktrinérség, amelyről 1842-ben így nyilatkozott: „az ideológia 
antithesisei következetesen keresztül vive egyenlően képtelen eredményre vezet-
nek.”34 

Az 1840-es években a politika nyelve alkalmassá vált a közügyek színvonalas 
megvitatására.35 1843-ban a Pesti Hírlap szerkesztője öntudatosan állapította meg a 
politikai publicisztika művelőiről, hogy azok kellő tekintélyre tettek szert, mivel a 
„journálok nálunk is, mint külföldön, elfoglalták az irodalom előterét […], bizonyá-
ra azért, mivel legközelebbi érintkezésben állanak az élettel, a jelennel, s nagyobbára 
politicai tárgyuak lévén, közdolgaink legérdekesebb napi rendű kérdéseit feszegetik, 
vitatják meg”.36 Utóbb irodalomtörténészek is megerősítik ezt a vélekedést, például 
Szemere Bertalan politikai publicisztikájának bemutatásakor Sőtér István azt állapí-
totta meg, hogy a „magyar reformkor állam- és társadalomtudományi irodalma 
nagyfokú intellektuális erőt összpontosított, s annak valódi értékéről, jelentőségéről 
fogalmuk sincs azoknak, akik a magyar gondolkodás hiányát, s a magyar társadalom 
általános műveletlenségét emlegetik”.37 

Az évtized elején kirobbanó vitákban a különböző politikai nyelvek38 jelentős 
mértékben keveredtek egymással. Az ókonzervatívokat figyelmen kívül hagyva, a 
reformokról vitázó két tábor önmagában is igen összetettnek tűnik: a felvilágosult 
kormányzás fogalomvilágában gondolkodó csoportban a birodalmi bürokrácia hívei 
csakúgy előfordulnak, mint reformkonzervatívok és elitista liberálisok, ahogyan az 
alkotmányos függetlenség táborában is akadnak olyanok, akik a rendi keretek megerősí-
tését szorgalmazzák, ám ezen az oldalon egyre hatékonyabban működik a felelős 
kormányzást és a korszerű képviseleti elveken szerveződő önkormányzatiságot 
óhajtók csoportja.39 A két nagy tábor között a politikai nyelvek használata tekinte-
tében egyre világosabban megmutatkoztak a különbségek, azonban jellemző, hogy a 
belső viták élessége gyakran felülmúlta a csoportok közöttit, sőt egészen bonyolult 

                                                      
33  Kossuth Lajos: Viszonyok kapcsolata. Pesti Hírlap, 3. évf. (1843) 228. sz. (Kiemelés: V. J.) 

34  Kossuth Lajos: Statusgazdasági tájékozás. Pesti Hírlap, 2. évf. (1842) 121. sz. 

35  Lásd ehhez Pais Dezső (szerk.): Nyelvünk a reformkorban. Budapest, 1955. 

36  Kossuth Lajos: A magyar irodalom és művészet 1842-ben. I. Pesti Hírlap, 3. évf. (1843) 209. sz. 

37  Sőtér István: Értelmes utazás. In: Szemere Bertalan: Utazás külföldön. Válogatás Szemere Bertalan 
nyugat-európai útinaplójából. Sajtó alá rendezte: Steinert Ágota. Budapest, 1983. 470., 479–480. 

38  Ezek körülírásához lásd Takáts: Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején.; Horkay Hörcher 
Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. John Dunn, John G. A. Pocock, 
Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmányai. Pécs, 1997.; Kontler László: Az állam rejtelmei. Brit kon-
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39  Szabad György: Kossuth az Amerikai Egyesült Államok politikai berendezkedéséről. Századok, 109. évf. 
(1975) 3–4. sz. 551–573.; Szabad György: A kormány parlamenti felelősségének kérdése. In: uő. (szerk.): 
A magyar országgyűlés 1848/49-ben. Budapest, 1998. 92–111.; Varga János: Helyét kereső Magyaror-
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átfedések is kialakultak. Széchenyi nagyon sok energiát fordított arra, hogy a biroda-
lom vezetőit saját reformjavaslatai mellé állítsa, vele együtt Eötvös is küldött re-
formjavaslatokat Metternichnek,40 ezzel párhuzamosan mindketten kritizálták a 
rendi vármegye híveit, amivel viszont Kossuthék táborához közelítettek, bár a kor-
mányzati felelősséget és a helyi önkormányzatok szerepét illetően megmaradt kö-
zöttük a jelentős különbség.41 A birodalmi kormány kezdetben a vármegyék ellen 
agitált, később viszont a rendi szabadság híveit igyekezett magához édesgetni, hogy 
kiragadja őket – mint politikai bázist – Kossuthék köréből.42 Pár év múltával általá-
nos kiábrándulás43 következett be: Eötvös egy időre visszatért a liberális ellenzék 
soraiba,44 Kossuth a rendi-vármegyei nemesség kétlelkűségét tapasztalva a reform 
bázisának kiszélesítését tartotta célszerűnek, és a „szociális mozgalmak” irányába 
fordult.45 Sok gyötrődés mellett egyedül Széchenyi reménykedett a kormányzati 
politikában.46 

A század első felében a politikai filozófia a kultúra, vagyis ebben az esetben a 
romantika részét képezte. Ennek megfelelően a romantika stílusjegyei rendszeresen 
feltűntek a politikai irodalomban,47 például Széchenyi vélekedése a nyelv funkciójá-
ról48 teljes mértékben egyezik a nagy koráramlat művészetfelfogásával, hogy ti. a 
gondolatokat az alkotó nem ábrázolja, hanem „kifejezi”:49 „A szózat [ti. a nyelv] 
főczélja embertársammal mind azt közölhetni, mi […] lelkem leg titkosb rejtekiben 
etc. létez, – s pedig olly tisztán, olly hatalommal s félre nem érthetőleg, miszerint az, 
mi úgy szóllván bennem él – másba tökéletesem folyon át s benne mind azon kö-
vetkezményeket szülje, mellyek (mik) saját hangulatom, nézeteim, cselekedeteim 
okai.”50 A társművészetek társadalmi funkciójára történő hivatkozás ugyancsak 
megjelenik a vitairodalomban, A kelet népében a következő formában: „Figyelmezz a 

                                                      
40  Veliky: A változások kora, 83–92. 

41  Miru György: Szabadság és politikai közösség. Kossuth Lajos politikai alapfogalmai. Budapest, 2011. 156–
191. 

42  Andics: Metternich és Magyarország, 217–236. 

43  Kossuth Lajos: Kiábrándulás. Pesti Hírlap, 3. évf. (1843) 306. sz. 

44  Veliky: A változások kora, 83–92. 

45  Uo., 138. 

46  Andics: Metternich és Magyarország, 237–259. 

47  Imre László: Az irodalomalapítás műfaji hierarchiája és Vörösmarty pályakezdése. In: Takáts József 
(szerk.): Vörösmarty és a romantika. Pécs–Budapest, 2001. 24. 

48  A nyelv funkciójáról lásd Skinner, Quentin: Jelentés és megértés az eszmetörténetben. In: A koramodern 
politikai eszmetörténet cambridge-i látképe, 20., 25., 33., 38., 40–41. 

49  Szegedy-Maszák Mihály: A romantika: világkép, művészet, irodalom. In: uő.: Újraértelmezések. Buda-
pest, 2000. 14. 

50  Viszota Gyula (szerk.): Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. 1. köt. Budapest, 
1927. 761–763. 
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németnek társasági szellemére, figyelmezz zenéjének jellemére, a zenének, mellybül 
olly valódilag tükrödzik ki a külön nemzetek legbelsőbb érzelme.”51 

A politikai irodalom fogalomkészlete összetett. Jelentős része felvilágosodás kori 
előzményekre megy vissza, ilyen például Széchenyi kedvelt fogalompárja, a „szív és az 
ész” (mely a Világban csakúgy feltűnik, mint A kelet népében), viszont már ezek is a ro-
mantika képletében jelennek meg, nem beszélve olyanokról, mint a „Romisten”, mely a 
kortárs szépirodalomban (Vörösmartynál) párhuzamosan létezett. Jellegzetesen az iro-
dalmi romantika ihletésében született Széchenyi legfontosabb politikai kategóriája, a 
józan, a realista politikus jelentéssel felruházott „kiábrándult”, mely 1843-ban Wesselényi 
és Kossuth címmel megjelenő esszéjében kap értelmezést. A Jelenkorban megjelent írásá-
ban Széchenyi Schiller Az ideálok című költeményének reá és Wesselényi Miklósra gya-
korolt hatását beszéli el, az pedig egészen nyilvánvaló, hogy az említett költeményben 
megjelenő értelmezés, miszerint a józan, alkotó munka feltétele az ifjúkori eszmékből 
való kiábrándulás, kétségtelenül Széchenyi politikai fogalmának az eredetije lehet.52 

A romantikus politikai stílust azonban sokan bírálták, Széchenyi esetében pedig a stí-
lus homályosságát politikailag szándékoltnak érezték. Vörösmarty kifogásolta A kelet 
népében az allegóriákat, a „hasonlításokat”, melyek gyengítik a gondolatok erejét. Feltű-
nő, hogy egészen kiváló jellemzést adott Széchenyi politikai nyelvéről, amikor arról írt, 
hogy a gróf rémült egyoldalúsággal adja vissza a modern kor ellentmondásait: „Eddig 
jóból és rosszból, szépből, rútból keveset láthattunk, most látjuk a valódi (vagy képzelt) 
nem jót, rútat, és sokaságától megrettenünk […] Ehhez szokni kell, szokni kell vaknak a 
fényhez, hogy tündéres sugáraiban a szép világnak fájdalom nélkül örülhessen.” Talán 
nem véletlen, hogy a költő érti meg e stílus rejtelmeit is, viszont az feltűnő, hogy prakti-
kus tanácsot is tud adni Széchenyinek: az eltérő alkotmányos politikai normákat tekintse 
a rendszer (a „szép világ”) részének, és azokat ne utasítsa el feltétlenül, hanem tanács-
kozzon felettük.53 

A jobbára sajtónyilvánosságban folyó politikai viták elindították az új politikai-
eszmei szerkezet kialakulásának a folyamatát.54 Széchenyi kiváló ellenfele, Kossuth 
1841-ben racionális politikai tagolódás megteremtését, vagyis a „politikai filozófia” önál-
ló rendszerként történő elismerését szorgalmazta, melyhez az angol utilitárius filozófia 
Széchenyi által is nagyra becsült alakjának, Jeremy Benthamnek a rendszerét ajánlotta: 
fogadják el Bentham Deontológiájának „politicai criterionát”.55 Kossuth gondolhatott 
arra, hogy Bentham „módszerét” egyik esszéjében 1838-ban J. S. Mill mennyire nagyra 
becsülte. Jóval később Michael Oakeshott pedig lényegében megerősíti Mill véleményét, 

                                                      
51  Széchenyi István: A kelet népe. Pest, 1841. 11. 

52  Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája, 344., passim. 

53  Hazay Gábor: A kelet népe 1841-ben. In: Vörösmarty: Publicisztikai írások, 33. 

54  Varga János: Kereszttűzben a Pesti Hírlap. Az ellenzéki és a középutas liberalizmus elválása 1841–42-ben. 
Budapest, 1983. 

55  Felelet gróf Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól. Pest, 1841. 132–133. 
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amikor az „olyan gondolkodási módszer feltalálóját” dicséri Bentham személyében, aki 
„forradalmasította az intellektuális kutatás minden területét”, leginkább pedig a „kor-
mányzás tudományának megteremtőjét” látta benne.56 Kossuth azonban a módszerrel 
egyidőben arról is szólt, hogy „bizony [Bentham Deontológiája] igen alkalmas kulcsot 
nyújt a legnagyobb szám lehető legnagyobb jóléte rendszeréhez”,57 ezzel viszont felvá-
zolta a liberalizmus elágazásait (elitizmus, demokratizmus; individuális, illetve közösség-
elvű szabadságfelfogás),58 amely aztán megnyitotta az utat a korszerű és sajátos karakte-
rű magyar politikai gondolkodás irányában. 

 

JÁNOS VELIKY 

The Language of Politics and Political Languages in the 1840s 

 

In the 1840s the language of Hungarian political culture became increasingly suitable for 
expressing complicated social phenomena. Its conceptual sphere widened and became 
capable of expressing new topics. Understandably the reformers held the first place in 
the process of linguistic revival because they needed the language as a tool of political 
reform more than others. Széchenyi was just as an outstanding author of the newly 
emerging modern political journalism as József Eötvös, Kossuth, Deák or Zsigmond 
Kemény, or in other words, practically almost the whole Hungarian political elite of the 
Reform Era. Their style was influenced by Romanticism which took an active part in 
organizing society and this approach considered political philosophy as an integral part 
of culture. The linguistic approach of Romanticism is especially apparent in Széchenyi’s 
political journalism. There were others at that time, however, both poets and politicians, 
who increasingly wanted political philosophy to become a separate concept, so that they 
could express political phenomena more punctually and professionally. The political 
language of Hungarian liberalism evolved in the course of these debates and differenti-
ated even further thanks to the Pesti Hírlap, which was published by Kossuth in the 
1840s, and also to the disputes surrounding this paper. As a consequence of this differ-
entiation new political languages took shape: the political language of elitism and that of 
democracy, both of which used elements from the concept of individual and also from 
the concept of common freedom, and this way new possibilities opened to create vari-
ous political programmes. Modern Hungarian liberal political thought appeared as a 
result of this process with its distinctive and individual character. 

                                                      
56  Oakeshott, Michael: Az új Bentham. In: Oakeshott, Michael: Politikai racionalizmus. Szerk.: Molnár 

Attila Károly. Budapest, 2001. 222., 227. 

57  Felelet gróf Széchenyi Istvánnak, 133. 

58  Az elágazás lehetősége Bentham felfogásában Jeremy Bentham: Bevezetés az erkölcs és a törvényhozás 
alapelemeibe. In: Brit moralisták a XVIII. században. Válogatta: Márkus György. Budapest, 1977.; 
Bujalos István: Az angol utilitarizmus a 19. században. Magyar Tudomány, 167. évf. (2007) 5. sz. 
636–641. 
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KOSSUTH A POLITIKAI (NYELV)ÚJÍTÓ 
NYELVI ÉS SZEMLÉLETI FORDULAT A FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZATBAN 

 

 

A nyelv változásai megelőzhetik, előkészíthetik a politikai átalakulásokat. Ebben az 
elemzésben azonban az az előfeltevésem, hogy a politikai fordulat együtt jár a szem-
lélet, a frazeológiai készlet, a fogalmak jelentésének módosulásával, tehát a politikai 
nyelv megváltozásával. Tanulmányomban azt mutatom be, hogy Kossuth miként 
értelmezte át a Függetlenségi Nyilatkozatban a szuverenitás fogalmát. Hiszen a rendi 
dualizmus politikai viszonyai közt megoszlott a szuverenitás az ország és királya 
közt, ami aztán a politikai változások következtében a nemzet szuverenitásaként 
egységesült. Kossuth az átértelmezés során még szorosabban egymásra vonatkoz-
tatta az addig is egyidejűleg és keverten használt régi alkotmányosság és repub-
likanizmus politikai nyelvét, illetve a szerzett jogok és a természetes jogok érvelését. 

A függetlenség deklarálása egy kiemelkedő és jelentőségében nem tagadható 
esemény. 1848-ban a nemzet alkotmányos jogaiért és önrendelkezése kiterjesztésé-
ért indított politikai küzdelme torkollt olyan konfliktusba, amely 1849 tavaszán 
szakításhoz vezetett az uralkodócsaláddal és Ausztriával is. Csak az utólagos emlé-
kezés jellegén és persze a történtek értékelésén múlt, hogy nem ez az esemény vált 
később az alkotmányreform és szabadságharc történetének szimbolikus centrumá-
vá.1 A Nyilatkozat közvetlen politikai kontextusára, hatására és megítélésére nem 
térek ki, csak annak szövegét vizsgálom. A szöveget, bár több testület is tárgyalta, 
Kossuth művének, egyik legjelentősebb retorikai-írói teljesítményének tekintem. 
Már a határozat kimondása éjszakáján, szinte egy lendülettel megfogalmazta azt, 
Szacsvay Imre talán csak az utolsó bekezdéseket jegyezte le, de azokat is Kossuth 
diktálta.2 

A szöveg két nagy egységre tagolódik, az egyiket a deklaratív első bekezdés és a 
határozati pontokat kifejtő utolsó bekezdések alkotják, a másikat a deklarációt alá-
támasztó indoklás. A két rész szemlélete és nyelvezete eltér egymástól. A szöveg 
első és utolsó bekezdéseiben az állami frazeológia érvényesül, vagyis az a szuverenitás 

                                                      
1  Gyáni Gábor: A történelmi esemény fogalma. Magyar Tudomány, 172. évf. (2011) 11. sz. 1324–1332. 

2  Varga Zoltán: A trónfosztás. In: Szabó István (szerk.): A szabadságharc fővárosa Debrecen. 1849. 
január–május. Debrecen, 1948. 467–469.; Révész Imre: Kossuth és a Függetlenségi Nyilatkozat. In: I. 
Tóth Zoltán (szerk.): Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. 1. köt. Buda-
pest, 1952. 432–437.; Varga János: Útban a Függetlenségi Nyilatkozat felé. In: Rácz István (szerk.): Pa-
rasztság és magyarság. Tanulmányok Szabó István történetíró születésének 90. évfordulója tisztele-
tére. Debrecen, 1989. 106–118. 
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egységén, a közhatalom modern és elviekben osztatlan felfogásán alapuló állami 
szemléletet tükrözi: „Mi a magyar álladalmat [nemzetet] törvényesen képviselő 
nemzetgyűlés [országgyűlés] […] Magyarországot elidegeníthet[et]len természetes 
jogaiba visszahelyezve […] hozzá tartozó részekkel és tartományokkal egyetemben, 
az önálló független európai státusok sorába iktatjuk s a hitszegő Habsburg-
Lothringeni házat Isten és világ előtt trónvesztettnek nyilatkoztatjuk.”3 

A Nyilatkozat deklarálta tehát az egy és oszthatatlan magyar államot. Kossuth 
eredeti fogalmazványa szerint ugyan nem a „magyar álladalmat” képviseli a „nem-
zetgyűlés”, hanem a „magyar nemzetet” az „országgyűlés”, azonban egyértelmű, 
hogy ő is az európai státusok, államok sorába helyezte a területileg egységes közjogi 
alakulatot, vagyis azt államnak tekintette. A trónfosztás előtt felváltva használta az 
országgyűlés és nemzetgyűlés szavakat, április 1-jén Csányi Lászlónak írt levelében 
pedig a deklarációban is megjelenő összefüggésben az állami frazeológiát alkalmaz-
ta: „Magyarország minden hozzá tartozókkal, úgy territorialis, mint álladalmi integ-
ritásában sérthet[et]len, osztatlan, önálló és független.”4 

A határozati pontok is az önálló és a független államról szóltak. Magyarországot 
Erdéllyel és minden egyéb hozzá tartozó résszel, tartománnyal együtt, tehát sérthe-
tetlen és egységes területtel nyilvánította európai státusnak, s mint az európai státus-
család önálló, független tagját, nemzetközi jogalanynak tekintette. Kossuth azt remél-
te a függetlenség deklarálásától, hogy az európai hatalmak elismerik Magyarország 
önálló államiságát, így az részt vehet a nemzetközi diplomáciában, s el tudja hárítani 
az orosz intervenciót is.5 A határozat továbbá a Habsburgokat kizárta az uralkodás-
ból, a magyar koronához tartozó címeik használatából, s polgári jogaiktól is megfosz-
totta őket. Mindezek után ideiglenesen szabályozta az ország kormányzati rendsze-
rét.6 A határozati pontok szerint a nemzet „elidegeníthet[et]len természetes jogai”-ra 
hivatkozva, a népszuverenitás elve alapján döntött és rendelkezett, s fosztotta meg 
nem csupán Ferenc Józsefet vagy V. Ferdinándot, hanem az uralkodócsaládot feje-
delmi jogaitól, sőt polgári jogaitól is, és száműzte őket az ország területéről. Azzal, 
hogy a magyar nemzet megszüntette a monarchikus kapcsolatot, az ország, illetve a 
magyar korona országaiból képzett területi és közjogi egység kiszakadt a monarchi-
kus unióból, független és önálló lett, mert a monarchikus kapcsolat felszámolásával 
megszűnt minden kapcsolata az uralkodó többi tartományával is. 

                                                      
3  Kossuth Lajos Összes Munkái (a továbbiakban: KLÖM) 14. köt. Kossuth Lajos az Országos Honvé-

delmi Bizottmány élén. Második rész. 1849. január 1. – április 14. Sajtó alá rendezte: Barta István. Bu-
dapest, 1953. 895–896. Zárójelben Kossuth eredetileg használt fogalmai. 

4  Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 2, 783. Az állam fogalmáról és a hozzá kapcso-
lódó szemléletről Péter László: Az Elbától keletre. Tanulmányok a magyar és kelet-európai történelemből. 
Budapest, 1998. 138–142., 222–224. 

5  Kossuth 1849. április 1-i levele Csányi Lászlónak és megbízólevele Beöthy Ödönnek. Kossuth Lajos 
az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 2, 783–790.; Varga: A trónfosztás, 447–450. 

6  Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 2, 910–911. 
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Ezt a súlyos döntést egy hosszú indoklás támasztja alá, amit az előbbi részek fognak 
közre. Az indoklás ország és király kettőssége alapján, a régi alkotmány szemléleté-
ben, a régi alkotmányosság politikai nyelvén beszéli el a történteket, különösen az 
1848–49-ben elszenvedett sérelmeket. Igaz, a régi alkotmányos nyelv a reformkori 
politikai változások hatására már fellazult, átértelmeződött. A Függetlenségi Nyilatko-
zat fogalomhasználata, közjogi-politikai szemlélete ezeket a reformkorban bekövet-
kezett jelentésmódosulásokat is tartalmazza. Ezért szövegelemzésemben gyakran 
utalok a reformkori, főként kossuthi megnyilatkozásokra, ezáltal nemcsak a politikai 
fogalmak változása válik érzékelhetővé, hanem az is, hogy ebből mit rögzít és fej-
leszt tovább a Nyilatkozat. Lássuk tehát, miként változott meg a régi alkotmányos 
nyelv és szemlélet! 

A Nyilatkozat természetjogi és históriai jogi érvelést egyaránt tartalmaz. A termé-
szetjog általában szemben áll, sőt, egyenesen tagadja a történetileg kifejlődött jogot. 
A régi szabadságokra, az alkotmány sérthetetlenségére hivatkozó politikai kultúra 
mégsem maradt érintetlen a modern, racionális természetjogtól.7 Kossuthra erős 
hatást gyakorolt a természetjogi szemlélet és az politikai felfogásán is mély nyomot 
hagyott.8 A Nyilatkozatban szokásjogi elemekből, főként a hitlevelekben, királyi 
eskükben fellelhető, esetleg egyes dekrétumokba is bekerült tartalmakból, illetve a 
hatalomgyakorlás általános normáiból olyan büntetőjogi tényállásokat kreált, ame-
lyek elkövetése, kimerítése miatt az uralkodók megfoszthatók hatalmuktól.9 Ahogy 
ország és királya közti konfliktusban nem volt soha döntőbíróság, csak eltérő jogér-
telmezés és jogviták, úgy most is hiányzott a közjogi bíráskodás, mint ahogy a kor-
ban nemzetközi bíróság sem volt. Mivel az áprilisi törvények szerint sem lehetett a 
„szent és sérthetetlen” uralkodót felelősségre vonni, ezért Kossuth Isten és a világ 
ítélőszéke elé idézte a Habsburgokat. Egy a tételes jog felett álló igazságosságra, 
moralitásra hivatkozott, amit gyakran az isteni igazságossággal nyomatékosított, s a 
természetjog alapján ítélte meg az uralkodó vétkeit. Az egész indoklás egy vádbe-
széd szerkezete szerint épült fel, s olyan „bíróságot” kívánt meggyőzni, amely az 
általános igazságosság elveit és a nemzetközi közvélemény jogérzetét képviselte. 

A történeti magyar alkotmány két hatalmi tényezőt ismert, a koronát és az or-
szágot. Az ország azt a területet jelentette, ahol a privilegizált rendek működtek. A 
kétpólusú hatalmi rendszerben nem volt érvényesíthető az egységes szuverenitás 
elve, a korona és az országgyűlés a szokásjog két önálló letéteményeseként, modern 
kifejezéssel jogalanyaként állt szemben egymással. Amit a 18. század végén ősi al-
kotmánynak neveztek Magyarországon, az politikai szempontból a két autoritás 
„viszonyos kapcsolatát” jelentette: kölcsönösen elismert jogok és kötelességek 

                                                      
7  A természetjog és a szokásjog kapcsolatáról az angol alkotmányos gondolkodásban Kontler Lász-

ló: Az állam rejtelmei. Brit konzervativizmus és a politika kora újkori nyelvei. Budapest, 1997. 115. 

8  Miru György: Szabadság és politikai közösség. Kossuth Lajos politikai alapfogalmai. Budapest, 2011. 36–
40. 

9  Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 2, 897. 
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szimmetrikusan összekapcsolódó szokásjogi rendszerét. A törvények sohasem hatá-
rozták meg a két fél jogait, hanem megóvták, elismerték, fenntartották, megállapí-
tották vagy feltételezték azokat. A korona túlnyomó hatalma miatt nem a jogok 
részletes szabályozása, hanem a szabad egyezkedés rendszerének fenntartása állt a 
rendek érdekében.10 A trónfosztás indoklása a régi alkotmányos szemléletben fo-
gant, amely az alkotmány két autoritásának, ország és királyának konfliktusát erős 
sérelmi jelleggel, a hagyományos függetlenségi érvekkel adta elő. Eszerint a dinasztia 
az „országot törvényes önállásától s alkotmányos szabadságától” megfosztotta, 
jogait megsértette, Magyarország erejét elzsibbasztotta, sőt, a császári tartományok 
gyarmatának tekintette azt. Kossuth azt is hangsúlyozta, hogy a zsarnok rendszerrel 
szemben mindig szükség volt a nemzet „önfenntartásá”-ra, így a sérelmi elemeket 
részben a republikánus, részben a felértékelődött gazdasági érveléssel egészítette ki. 

Pályája elején nem preferálta a történeti jogot és alkotmányt, szót emelt a jog és 
a törvények megváltoztathatósága, korszerűsítése mellett, s a bizonytalannak tekin-
tett szokással szemben a mindenkire egyaránt érvényes törvényi jogot részesítette 
előnyben. Később, a negyvenes években a történeti alkotmány a nemzetiség, nem-
zeti sajátosságok hordozójaként értékelődött fel nézetrendszerében. Azt hangoztat-
ta, hogy a történeti módon kifejlődött nemzet legmeghatározóbb alapja és védelme-
zője a szintén történetileg alakult alkotmány. „Nemzetiség és alkotmányosság e nép 
életforgásának két gönczöle.” – írta a Pesti Hírlapban.11 

Kezdő politikusként az volt a véleménye a kétpólusú hatalmi rendszerről, hogy 
abban a király jogai sérthetetlenek, a nemzet jogai pedig elidegeníthetetlenek és nem 
csonkíthatók.12 Azonban szívesen alkalmazta a reformerekre jellemző érvelési tech-
nikát, hogy minden jogot a históriai múltban már létező jogként vagy jogigényként 
mutasson ki. A Függetlenségi Nyilatkozatban is azt hangoztatta, hogy új jogot nem 

                                                      
10  A régi alkotmányról Péter: Az Elbától keletre, 224–229., 342–347.; Szijártó M. István: A diéta. A 

magyar rendek és az országgyűlés 1708–1792. Budapest, 2005. 29–43. Az ősi alkotmány politikai nyel-
véről Pocock, John G. A.: Burke és az ősi alkotmány az eszmetörténet tükrében. In: Horkay Hörcher Fe-
renc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. John Dunn, John G. A. 
Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmányai. Pécs, 1997.; Kontler: Az állam rejtelmei, 
61–69., 111–125. Hazai adaptációjára Takáts József: Magyar politikai beszédmódok a XIX. század ele-
jén. A keret. In: Szajbély Mihály (szerk.): Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a hetven-
éves Csetri Lajos tiszteletére. Budapest, 1999. 227–232.; Debreczeni Attila: Nemzet és identitás a 18. 
század második felében. Irodalomtörténeti Közlemények, 105. évf. (2001) 5–6. sz. 540–542. Debre-
czeni az ősi alkotmányra hivatkozást nem önálló beszédmódnak, hanem a republikánus nyelv ré-
szének tekinti. Uo., 534. Számos politikai, publicisztikai és szakmunka emelte ki az angol és a ma-
gyar szokásjogi alkotmányosság párhuzamait, ugyanakkor többen azt is hangsúlyozták, hogy az 
angol precedens jellegű, bíró alkotta joghagyománytól a magyar lényegesen eltér. 

11  Kossuth Lajos: Még egy-két ok. Pesti Hírlap, 2. évf. (1842) 166. sz.; Tevesz László: A magyar liberális-
nacionalizmus nemzetfogalma a „Kelet népe-vita” időszakában, 1841–1843. Századvég, 12. évf. (2007) 44. 
sz. 59–61.; Miru: Szabadság és politikai közösség, 122–124., 195–196. 

12  KLÖM 6. köt. Ifjúkori iratok. Törvényhatósági Tudósítások. Sajtó alá rendezte: Barta István. Budapest, 
1966. 202.; Miru: Szabadság és politikai közösség, 125–126. 
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teremtettek a nemzet és képviselői, csak a meglévőket biztosították, azaz a nemzet 
nem akart a király ellenében új jogokat szerezni magának, s erre nem is volt szüksé-
ge, mert az „önállás és függetlenség” régi joga volt.13 Ezt az argumentációt már a 
felelős kormány kivívásánál is alkalmazta, de az 1848–49-es események során, majd 
az emigrációban is gyakran hangoztatta, hogy az áprilisi törvények nem szereztek új 
jogot, hanem csak a már meglévőket érvényesítették.14 Nem sokkal a függetlenség 
deklarálása előtt, 1849. január 13-i képviselőházi beszédében is azzal érvelt, hogy új 
jogokra nem volt szükség, mert az önállás „ezer éves joga a magyar földnek”.15 Alig 
egy évvel a trónfosztás után Czartoryski herceg számára értelmezte a múltbeli köz-
jogi helyzetet. Eszerint Magyarország és az ausztriai birodalom közt csak a fejede-
lem egysége volt az egyedüli kapocs, s a magyarok semmi új jogot nem kívántak, 
csupán azt akarták érvényesíteni, amit már a törvények kimondtak. Nem felbontani 
akarták Ausztriával a kapcsolatot, hanem eredeti jogszerűségébe visszaállítani, hogy 
az a haza „természetes” és „históriai” jogaival ne ellenkezzék.16 

Az ősi szabadságok, az ősi alkotmány szemléletében a politikai közösség úgy 
rendelkezett jogaival, miként birtokaival. Ahogy az ősi birtokot sem volt szabad 
elvesztegetni, érintetlenül, egyben kellett azt megőrizni az utódok számára, úgy a 
jogokat is változatlanul, sértetlenül kellett áthagyományozni rájuk. A sérelmi politika 
lényege az volt, hogy ahol a rendek az uralkodó részéről jogsértést érzékeltek, azzal 
szemben azonnal szót emeltek. Az alkotmány korszerűsítésének, a reformok, a 
változtatások szükségességének bizonygatása feltételezte, hogy a reformerek eltérje-
nek ettől a jogfelfogástól, és elfogadtassák a jogok megváltoztatását. A históriai 
jogszemlélettel szemben gyakran a természetjogra hivatkoztak, a közösségi életben 
megnyilvánuló racionalitásra és az alapítás, az új jog keletkeztetésének elvére.17 Kos-
suth a Nyilatkozatban az alkotmány két autoritásának kapcsolatát szerződéses vi-
szonyként értelmezte. A dinasztia és a nemzet közti „kétoldalú kötések”-ről írt, ahol 
a sérthetetlen és változtathatatlan jogok helyére a szerződéssel módosítható, alakít-
ható jogok lépnek. Az eredeti fogalmazvány több ízben is a régi jogra, illetve sza-
badságra hivatkozott. Az „ősi szabadság”-ból és „ősi jog”-ból szövegszerűen és jogi 

                                                      
13  Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 2, 898. 

14  1848. július 5-i és 29-i cikke a Kossuth Hírlapjában és július 11-i beszéde a képviselőházban. 
KLÖM 12. köt. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. 1848. április–szeptember. Sajtó alá 
rendezte: Sinkovics István. Budapest, 1957. 386., 435., 641. 

15  Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 2, 110. Lásd még 1849. február 23-i levelét 
Csányinak és április 14-i beszédét. Uo., 535., 877–878. Vö. Kossuth Lajos: Irataim az emigráczióból. 
2. köt. A villafrancai béke után. Budapest, 1881. 177., 184., 219. 

16  Kossuth 1850. április 14-i levele Czartoryski hercegnek. Magyar Országos Levéltár (a továbbiak-
ban: MOL) R 90. I 739. 

17  Pocock: Burke és az ősi alkotmány, 245., 248–249.; Kontler: Az állam rejtelmei, 228–230.; Péter: Az 
Elbától keletre, 228–229.; Takáts: Magyar politikai beszédmódok, 229–231. A sérelmekről és a sérelmi 
politizálásról Szijártó: A diéta, 65–71.; Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790–1848. Buda-
pest, 2008. 104–112. 
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értelemben is „nemzeti szabadság”, nemzeti jog lett.18 A trónfosztás éppen az or-
szág, a nemzet jogai alapján teremtett új jogot, az önálló államiság formájában, de 
már a felelős kormány intézménye is átrendezte a korona és az ország(gyűlés) erővi-
szonyait. 

Az indoklásban az ország, illetve a helyébe lépő nemzet vált jogalannyá, amely az 
uralkodóval szerződött. A nemzet fogalma egyre inkább felszívta az archaikusabb 
ország jelentését, amelynek erősödött a területiséghez kapcsolódó értelmezése. A 
két fogalmat a reformkorban már szinonimaként is használták a politikában.19 Kos-
suthnál is megfigyelhető az átértelmezés, a Pesti Hírlapban írja: „Sarkalatos törvénye-
inkben két czikk van, mellyhez s annak minden természetes következéseihez a 
nemzetnek szorosan ragaszkodni kell; egyik az 1791: 10 t. cz, melly arról biztosít, 
hogy hazánk szabad ország, egész országlási formájára nézve független, és semmi 
más országnak avvagy nemzetnek alája nem vetett; másik az 1791: 16 t. cz. azon 
szavai, mellyek által biztosittatunk, hogy idegen nyelv semmi dolgokra nézve be 
nem hozatik.”20 Az eredeti törvény „semmi más országnak vagy résznek alá nem 
vetett” fordulatát változtatta meg Kossuth úgy, hogy Magyarország semmilyen más 
országnak vagy nemzetnek alá nem rendelt.21 A monarchikus unió felfogásához 
jobban illeszkedő „ország” és „rész” terminusokat váltotta fel tehát az ország és 
nemzet fogalmával, majd egyre kizárólagosabban a nemzetével. 

A nemzet fogalma nem véletlenül került be a régi alkotmányos nyelvbe. Ugyanis 
egyre kevésbé volt mindegy, hogy országot vagy nemzetet mondanak. A nemzetnek 
való alávetés tartalmi vonzata az volt, hogy Magyarország politikai közössége is 
nemzetet alkot, s míg a korona alatt több „regnum” is létezett, a nemzet új értelme-
zésében már magába foglalta – a horvátokra vonatkozó bizonytalanságtól eltekintve 
– a korona összes alattvalóját, az ország minden lakosát. Kossuth a Pesti Hírlapban 
alkalmazott fordulattal idézte a törvény szövegét az ellenzéki párt általa fogalmazott 
programtervezetében, s így került be a végleges változatba is: „hazánk szabad or-
szág, […] tehát semmi más országnak, avagy nemzetnek alá nem rendelt.”22 A 
Függetlenségi Nyilatkozatban pedig ez szerepel: „Magyarország szabad ország, […] 
független, és semmi más országnak avagy népnek alá nem rendelt.” A nemzet mint 
új értelmű politikai közösség vált a függetlenség igazi letéteményesévé. 

                                                      
18  Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 2, 898–900. 

19  Debreczeni: Nemzet és identitás, 548–551.; Gergely András: Deák Ferenc államjogi nézetei a reformkor-
ban. Századok, 137. évf. (2003) 5. sz. 1068. 

20  Kossuth Lajos: Bánat és gondoskodás. Pesti Hírlap, 2. évf. (1842) 183. sz. 

21  Márkus Dezső (szerk.): Magyar törvénytár. 1740–1835. évi törvényczikkek. Budapest, 1901. 159. 

22  KLÖM 11. köt. Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847/48. Sajtó alá rendezte: Barta István. 
Budapest, 1951. 151.; Bajza József (szerk.): Ellenőr. Politicai zsebkönyv. Németország [Lipcse], 1847. 
585.; Gergely: Deák Ferenc államjogi nézetei, 1068–1069., 1078–1079. 
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Az előző idézetből kitűnik, hogy a nemzet fogalma összekapcsolódhatott a népével, 
hiszen a két szó jelentése és az általuk kifejezett közösségi tartalom is kezdett átfe-
désbe kerülni. Ez azért következhetett be, mert a jogkiterjesztő liberalizmus érvelé-
sében megváltozott a nép jelentése. A republikánus beszédmódhoz szorosan kap-
csolódó politikai közösség, a „populus” épp a jogkiterjesztés révén bővült ki és 
foglalta magába az addigi köznépet (a „plebs”-et) is. Kossuth az azonosítást még 
könnyebben elvégezhette, mint mások. Ő ugyanis nem csupán a nép polgári jogok-
ban részesítését sürgette, hanem a politikai jogkiterjesztést is, ezért a politikai test 
nála egyértelműen magába foglalta az egész népet, az ország lakóinak összességét, 
akik együtt alkották a modern nemzetet. „Mi honunk népéből magyar nemzetet 
óhajtunk.” – írta a Pesti Hírlapban.23 Persze ez gyakran ismételt mondat volt a re-
formkorban Kölcseytől, Széchenyitől kezdve egészen az alsótábla követi karáig. 

Kossuth a népképviselet elvét vallotta, a képviselet kiterjesztésével akarta meg-
valósítani a politikai jogok gyakorlását. Már egy 1836 végi periratban hivatkozott a 
népfelségre, mint a jogok, az alkotmány forrására. A népből, a nemzetből eredeztet-
te az alkotmányos jogokat, így a korona jogait is, de a védőirat jellegéből kifolyólag 
feltehetően nemzeten még a nemesi nemzetet értette.24 A Pesti Hírlap egyik érteke-
zője viszont már a lap első számaiban nyilvánvalóvá tette, hogy „az országlási jogok 
kútfejének nem a kiváltságos osztálynál, hanem a népnél kell lennie”. A főszerkesz-
tő ugyanakkor azon kesergett, hogy addig még a „nép és nemzet között jogtanilag 
különbség vala, s hogy e két nevezet nem egyértelmű, hogy a jog- s érdekegység 
hatalmas kapcsa még ma is csak jámbor óhajtás”.25 Majd historizáló érvekkel fejtette 
ki, hogy korának privilegizáltjai kezdetben mint szabad emberek alkották a nemze-
tet, vagyis a nemzet mindig a szabad emberek közössége volt. Nem szerencsés, 
vélte, s kedvezőtlen helyzetet teremt, ha továbbra is csak a nemesség alkotja a nem-
zetet, a nemzetnek újra a szabad emberek összességét kell magába foglalnia, a nép-
nek kell nemzetté válnia, azáltal, hogy jogokat kap, s beemelik az alkotmány sáncai-
ba.26 1843 elején Széchenyivel polemizálva jelentette ki, hogy a nép nem elvont 
fogalom, hanem egyének összessége, amelybe a hon minden polgára beletartozik. 
1844 tavaszán hasonló szellemben érvelt, amikor azt fejtegette, hogy a nép nem 
külön kaszt, hanem a nemzet minden „osztályának”, így a nemességnek is összessé-
ge.27 Értelmezésében a régi nemesi nemzetet a néppel azonosított polgári nemzet 

                                                      
23  Kossuth Lajos: Kiábrándulás. Pesti Hírlap, 3. évf. (1843.) 306. sz. 

24  Ifjúkori iratok, 534–535. Eperjesen Carlowszky Zsigmondtól is megismerhette a népfelség elvét. 
Miskolczy Ambrus: Kossuth Eperjesen. Carlowszky Zsigmond és Greguss Mihály jogbölcselete. Budapest, 
2007. 13. 

25  Néhány szó a városok belszerkezetéről. Pesti Hírlap, 1. évf. (1841) 4. sz. 31.; Kossuth Lajos: Birtok-
aristocratia. Pesti Hírlap, 1. évf. (1841) 96. sz. 

26  Kossuth Lajos: Még egy szó a sz. királyi városokról. Pesti Hírlap, 2. évf. (1842) 165. sz. 

27  Kossuth Lajos: Közvélemény. Pesti Hírlap, 3. évf. (1843) 218. sz.; uő.: Sejtelmek. Pesti Hírlap, 4. évf. 
(1844) 355. sz. 
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váltotta fel, az képezte már a politikai testet, alkotta az új politikai közösséget. A 
„népet nemzetté tenni, vele egy politicai testületté forrni, s őt politicai jogokban is 
részesitésre képesíteni legforróbb ohajtásunk” – írta a Hírlapban.28 Kossuth szerint 
a nép a képviselet útján gyakorolhatja az önkormányzatot, s azáltal a „közállomány” 
öntudatos tagjává, „státus-védenczből statuspolgárrá” válik.29 A képviselet kibővíté-
se, vélte, a népképviselet nemcsak a szabadságot teremti meg, de a rendet is bizto-
sítja, ahogy az önkormányzatot is valósággá teszi, és a nemzet alkotmányos szabad-
ságát is hatékonyan védelmezi. 

A régi alkotmány kiegyensúlyozott politikai rendszerében erősebbnek bizonyult 
a monarchikus hatalom. A nemzeti vagy népszuverenitás modern elvének hangozta-
tásával, majd 1848-as érvényesítésével az erőviszonyok megváltoztak. A nép, a 
nemzet vált a politikai akarat igazi letéteményesévé, noha a legitimációs elvek ver-
sengtek egymással. Kossuth 1849. április 14-i országgyűlési beszédében még világo-
sabban megfogalmazta, hogy a trónfosztást a népszuverenitás elve alapján lehet 
végrehajtani. Egy 1858-ban keletkezett, befejezetlen nemzetközi jogi értekezésében 
kifejezetten elítélte az uralkodói szuverenitást, helyette a nép, a társadalom szuverén 
jogát hangsúlyozta, hogy szabadon dönthet függetlenségéről, független államisága 
megteremtéséről, s politikai berendezkedése kialakításáról: „minden nemzet teljes 
joggal bír kormányformát választani”. A trónfosztásról akkor is azt tartotta, hogy 
Ferenc József nem a nemzet akaratából, nem szerződés által, csupán hódítás révén 
uralkodik Magyarországon, ezért bitorlónak számít. De ha a nemzet úgy akarja, 
szuverenitásánál fogva egy új szerződésben visszaállíthatja a Habsburgok magyaror-
szági uralmát. Ebből az érvelésből az következett, ha a nemzet joga, hogy helyreál-
lítsa a szerződésként értelmezett kapcsolatot, akkor ugyanúgy joga volt azt egyolda-
lúan megszakítania, mert kizárólag ő rendelkezett a szuverenitással. Ez persze ér-
telmezte a trónfosztást és a függetlenség deklarálását is. Csak a népszuverenitásra, a 
természetjogi elvekre hivatkozva, s nem tételes törvények, főként nem a történeti 
folytonosságot hordozó szokásjog alapján lehetett megindokolni, hogy a politikai 
közösség, a nemzet megváltoztatja uralmi és kormányzati rendszerét. Kossuth sze-
rint a nemzetnek mint szuverén politikai közösségnek természetes szabadságában 
állt, hogy döntsön sorsáról, politikai berendezkedéséről.30 Az általa is jól ismert 
amerikai függetlenségi deklaráció alapvetően természetjogi érvelést alkalmazott. 

Az indoklásban is többször előfordul különböző szószerkezetekben a „státus” 
szó („országos élet”, „országos státusélet”, a „nemzet státusélete”, „státushalmaz”), 

                                                      
28  Kossuth Lajos: Nehézségek. Pesti Hírlap, 2. évf. (1842) 135. sz. 

29  Kossuth Lajos: A kérdések legkényes[e]bbike. III. A teendők. Pesti Hírlap, 3. évf. (1843) 267. sz. A 
„népet, ezt az örökségéből sokáig kitagadott elsőszülöttet a »polgár« név magasztos köréből örökre 
kitagadni nem akarók, mit öngyilkosság nélkül nem akarhatánk.” uő.: Szabadka körlevele. Pesti Hír-
lap, 2. évf. (1842) 160. sz. 

30  Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 2, 881.; MOL R 90. I 2652. 2.; MOL R 90. I 
2670. 71.; Révész: Kossuth és a Függetlenségi Nyilatkozat, 438–440. 
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de nem az „állam” vagy „álladalom” szavak. Ezek ugyan a nyelvújítás korától létez-
tek, de a magyar politikai életben nehezen terjedtek el. Az „állam” a harmincas 
években alig fordult elő, a negyvenes években is ritkán, esetleg a „statistica” magyar 
változataként („államtan”). A később kihalt „álladalom” kicsit népszerűbb volt, bár 
a harmincas években inkább állapot, helyzet, körülmény jelentésben használták. A 
negyvenes években már gyakrabban fordult elő, akár a mai állam értelmében is, 
különösen a külföld és a nemzetközi kapcsolatok viszonylatában. De jelenthetett 
rendezést, összetételt, szerkezetet, (köz)jogilag meghatározott szervezetet, így testü-
letekre, felekezetekre, városokra és megyékre is értették. Kossuth inkább a polgári 
társaság jelentésében („polgári álladalom”) használta az egész politikai közösség 
megjelölésére, hisz hagyományosabb értelemben a szó a társadalom egészét, az 
állampolgárok összességét jelentette. A reformkorban a „polgári társaság” a civil 
társadalom azon korai jelentésében került be a magyar nyelvbe, amikor még egya-
ránt magába foglalta a társadalmat és a politikai intézményeket is.31 A fogalom szin-
tén kifejezett egy közösségi eszmét, de nem vált olyan általánossá és átütővé, hogy 
identitásképző erővel rendelkezzen. Másrészt a republikánus szemlélet politikai test 
képzetének, amire a „köztársaság”, „közállomány”, „polgári társaság” szavak is 
utaltak, a nemzet új és kibővült fogalma jobban megfelelt, így sokkal határozottabb 
kiindulását jelentette a politikai közösség alakulásának. Az „álladalom” általánosab-
ban magát a politikát, vagy a politikai rendet, a politikai rendszert, a közösséget 
működtető szervezetet is jelenthette, mivel a német politikai irodalom hatására ter-
jedt a politikai intézményekre, a kormányzatra szűkített jelentésben is.32 Az áprilisi 
törvényekbe is bekerült az „álladalom” szó, majd egyre többször tűnt fel a politikai 
beszédekben és hírlapokban, ami az „állam” szó terjedésére is ösztönzőleg hatott. 

Az „álladalom” szót a latin „status regnum” magyar megfelelőjének szánták, de a 
„status”, ritkábban „státus” csak lassan adta át helyét az új szóalkotásnak és sokáig 
őrizte hagyományos jelentéseit, így az alsó táblai rendeket, vagy a társadalom egyes 
csoportjait is értették alatta. Ugyan a közhatalom egységes, modern értelmezése 
hiányzott a régi magyar alkotmányos szemléletből, de az alkotmány két autoritása, 
az uralkodó és a nemzet együttesen státust, szerkezetet alkotott. Így a szó a politikai 
test, a politikai közösség jelentését is magába foglalta, s miként az „álladalom”, 
ugyanúgy a nép és a nemzet fogalmaival is kapcsolatba került. Majd jelentése azon 
irányokba is kitágult, amit az álladalomnál is tapasztalhattunk. A „status”-nak ha-
talma, joga és kötelessége volt, a közjó érdekében cselekednie kellett, vagyis szer-
veznie a közösség politikai életét. A kormányt a „státus” minden tisztségeinek 

                                                      
31  Kumar, Krishan: Civil társadalom. Egy fogalom újrafelfedezése. Mozgó Világ, 18. évf. (1992) 7. sz. 4–16.; 

Seligman, Adam B.: A civil társadalom eszméje. Budapest, 1997. 30–110. 

32  Gángó Gábor: Eötvös József uralkodó eszméi. Kontextus és kritika. Budapest, 2006. 154. 
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összességeként tekintették, s a fejedelmet a státus fejének, ám az újabb értelmezések 
szerint a király már nem rendelkezett kizárólagosan a kormányzás jogával.33 

Kossuth is inkább a „status”, „közállomány” szavakat használta, s kevésbé az 
„álladalmat”, általában a civil társadalom hagyományos értelmében, a politikai kö-
zösség jelentésében, amit nemcsak az egyének, hanem a társadalom változatos szer-
veződései és önkormányzatai alkottak. Ritkábban a „status” szó nála is jelentett 
kormányzati szerkezetet, vagy utalhatott a közéletre, a politikai viszonyokra. 1848 
végén Csányinak írt levelében „álladalmi existentiá”-ról, de január 13-i beszédében 
ugyanabban az összefüggésben „országos existentiá”-ról szólt, így az állam a politi-
kai közösség, a közösség politikai élete jelentésében az „ország” helyébe is lépett. A 
Nyilatkozatban az országos vagy nemzeti „státusélet” a politikai élet egészét jelenti, 
míg a „státushalmaz” az ausztriai birodalomra vonatkozik, de a szóhasználat nem 
bontja meg a régi alkotmány alapján fogant argumentatív rész szemléleti egységét.34 
A szuverenitás egységes értelmezése azonban túllendítette Kossuthot a régi magyar 
alkotmány közjogi szemléletén, amely sokáig ellenállt az államhoz kapcsolódó fo-
galmi újításoknak. 

A liberális reformerek, még azok is, akik értéknek tekintették az ősi alkotmányt, 
alaposan áthangolták a régi alkotmányosság politikai nyelvét és átértelmezték az 
ahhoz kötődő politikai technikákat. Különösen a felelős kormány intézményével 
módosították a korona és az ország közti erőviszonyokat, ami a monarchikus kap-
csolat sajátos jellegénél fogva, hisz a monarchikus unió stabilitása is az uralkodói 
jogok kiterjedtségén alapult, meggyengítette a birodalmi kapcsolatot, s konfliktust 
generált nemcsak az uralkodó és Magyarország, hanem a közös ügyek értelmezésé-
ben Magyarország és Ausztria között is. 

Ország és királya, már inkább nemzet és királya egyre mélyülő, fegyveres össze-
ütközésig fokozódó konfliktusában végül a nemzet képviselői – miután úgy gondol-
ták, hogy az olmützi manifesztummal az uralkodó megsértette, széttépte a kölcsö-
nös szerződéseket – egyoldalú nyilatkozatukkal megfosztották őt hatalmi jogosítvá-
nyaitól és száműzték. Ezzel a magyar nemzet elvágta a monarchikus kapcsolat utol-
só, már-már a végsőkig elvékonyított szálát, az ország, illetve a korona országaiból 
képzett területi egység független és önálló lett. E lépéssel megszűnt a kettős autori-
tás és a megosztott szuverenitás. A szuverenitás az állam modern politikai és intéz-
ményi közösségében egységesült, immár a monarcha kizárásával. Vagyis a politikai 
test egységéhez már nem volt szükség a monarchára. Kossuth ezt azzal tette egyér-

                                                      
33  Balassa József: A magyar nyelv szótára. 1. köt. Budapest, 1940. 18.; Gergely: Deák Ferenc államjogi 

nézetei, 1068. A „karok és rendek” („status et ordines”) lehetséges jelentéseiről Szijártó: A diéta, 
411–413., 483–484. 

34  Kossuth 1848. december 7-i levele Csányinak és 1849. január 13-i beszéde. KLÖM 13. köt. Kossuth 
Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. Első rész. 1848. szeptember–december. Sajtó alá ren-
dezte: Barta István. Budapest, 1952. 663.; Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén 2, 
112., 897., 900. 
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telművé, hogy a régi alkotmányosság és a republikanizmus politikai nyelvét még 
közvetlenebbül összekapcsolta, ahogy a szerzett jogokra épülő érvelést is a termé-
szetes jogokéval. A monarchikus kapcsolat felszámolásával megszűnt minden kap-
csolat az uralkodó többi tartományával is. A területileg integernek tekintett Magyar-
ország kiszakadt a monarchikus unióból, és saját területén kizárólagos szuverenitás-
sal rendelkező független állammá vált, mégha csak ideig-óráig is. 

 

GYÖRGY MIRU 

Kossuth, the Reformer of Political Language: Linguistic and Attitudinal Change in the Hungarian 
Declaration of Independence 

 

In my study I analyze how political language, its elements and even political ap-
proach itself changed in the Hungarian Declaration of Independence, which came 
into being as part of a chain of important political events. A state-centred approach, 
based on the unity of sovereignty and on the modern and theoretically indivisible 
power of the state, dominates the first declarative paragraph and also the last ones 
which explain the points of declaratory resolution. However, the preamble of the 
dethronement, which recites the latest events and especially the grievances of the 
past year, is influenced by the concept of duality between country and king and by 
the ancient constitution, and uses the political language of ancient constitutional-
ism. The unified, modern principle of the power of the state was not present in the 
ancient constitution, but under the influence of the reinterpretations of the Reform 
Era its political language changed considerably. Historical rights mingled with refer-
ences to natural law and the unalterable ancient liberties gave place to modifiable 
laws laid down in contracts. Likewise, the concept of “country” gave place to the 
concepts of “nation” and “people”, which represented a new political community, 
and even the words “state” and “status” started to spread. The re-alignment of 
political power relations and the declaration of dethronement were also made pos-
sible by referring either to the concept of national sovereignty or to the concept of 
popular sovereignty. When the nation cut the monarchical ties by announcing its 
unilateral declaration, the territorial unit made up of the crown’s countries and the 
political community linked to this became independent. Dual authority and divided 
sovereignty united in the modern political and institutional community of the state 
and all previous connections to the other territories of the sovereign ceased to exist. 
Hungary broke away from the monarchical union and became an independent state 
with its own territory and sovereignty. Kossuth reinterpreted the concept of sover-
eignty and the political language of ancient constitutionalism and republicanism, 
and correlated the argumentation of acquired rights with that of natural rights even 
more. 
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A HALADÁS  ÉS A NEMZET  POLITIKAI NYELVEI,  
KULCSFOGALMAI ÉS FOGALMI HÁLÓI 

 

 

Tanulmányomban három kérdésre keresem a válaszokat, s a válaszok tanulságait. 
Először arra, hogy a jogkiterjesztő asszimiláció reformkori stratégiáját milyen politi-
kai nyelveken és milyen kulcsszavakkal, milyen fogalmi háló részeiként fogalmazták 
meg és vitatták ellenzéki liberális programalkotóik és híveik, nem-ellenzéki liberális 
kidolgozóik és követőik, valamint konzervatív ellenfeleik. Másodszor arra, hogy a 
jogkiterjesztő asszimiláció felbomlási folyamatában négy kiválasztott esetben a jog-
kiterjesztő asszimiláció stratégiája helyébe milyen programokat milyen politikai 
nyelven, kulcsszavakkal és fogalmi háló részeiként dolgoztak ki. Harmadszor arra, 
hogy a magyar nemzetkarakterológiai irodalom három híressé vált hanyatlástörténe-
ti elbeszélésének – egymásra épülő, egymást átértelmező – metaforikus ellentétpárjai 
kulcsfogalmakként milyen változást mutatnak. Annak érdekében, hogy fogalmi 
hálójukat, politikai nyelvüket és kontextusukat megragadhassam. Miután e három 
feladatnak eleget tettem, levonom tanulságaikat.1 

 

Reformkori politikai nyelvek, kulcsszavak, fogalmi hálók 

 

Az ellenzéki liberálisok az abszolutizmussal szembeni védekezés jegyében a jogkiter-
jesztéstől várták azt, hogy a különböző rendekhez, felekezetekhez, nemzetiségekhez 
tartozók egyéni jogaik birtokában szabad tulajdonosokká és magyarokká váljanak. 
Azt feltételezték, hogy megszerzett önkormányzati politikai jogaik birtokában, azok 
gyakorlása során és eredményeként az alkotmányos magyar állam egyenrangú polgá-
raiként együttesen modern magyar nemzetet fognak alkotni. A programot az alkot-
mányos nemzet politikai nyelvén fogalmazták meg. Annak egyik alapfogalmát, az ősi 
alkotmányt úgy és annyira értelmezték át, hogy az a jogkiterjesztés alapjául szolgálha-
tott. Az ősi alkotmány arisztokratikus bázisát történelmi szűkkeblűségben marasz-
talták el, és annak a lehetőségét vetítették bele, hogy a kiváltságosok önkormányzati 
rendszere népképviseleti irányban továbbfejleszthető. A megyegyűlést ősnépgyűlés-
ként értelmezték, hogy majd az lehessen. Az alkotmányos nemzet nemesi republikánus 
átértelmezését a csinosodás, a civilizálódás, a haladás normáival ötvözték. Politikai 
kulcsszavaik az alkotmány, az alkotmányos haladás, az önkormányzat és a nemzet. Alapér-

                                                      
1  A tanulmányhoz felhasználtam a TÁMOP–4.2.2. A–11/1/KONV támogatásával elkészített, 

szerkesztés alatt álló Szembenálló emlékezetrendszerek című tanulmányomat. 
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tékük a szabadság, ellenségképük a zsarnokság – illetve az ennek szinonimájaként 
használt abszolutizmus –, stratégiájuk pedig a jogkiterjesztő asszimiláció volt. Műfajaik a 
megyei közgyűlési és az országgyűlési beszédek és viták, a röpiratok és a hírlapi 
cikkek. Közönségük, üzeneteik címzettje az átalakuló és átalakítandó heterogén 
nemesi politikai közvélemény. 

Azok a liberálisok, akik nem, vagy nem elsősorban az abszolutizmus ellenében 
határozták meg a maguk pozícióját, hanem mindenekelőtt az elmaradottsággal, a 
vadsággal, a barbársággal szemben, a felvilágosult kormányzás és a csinosodás, a civilizáló-
dás, a haladás nyelvét vegyítették egymással. Azt használták, azon fejezték ki magu-
kat. Persze ők is alkalmazták az alkotmányos nemzet normáját, de azt alárendelték a 
civilizálódásénak. A leginkább a civilizáció – barbárság, jövő – múlt, kívánatos – elvetendő, 
fejlett Nyugat – elmaradott Kelet, távlatot kínáló – provinciális szembeállításokkal érveltek. 
Könyvekben, tanulmányokban, röpiratokban és beszédekben fejtették ki nézeteiket 
a szükséges változtatásokról. Arról, hogy olvasóik és hallgatóik váljanak a kialakí-
tandó közvélemény tagjaivá, támogassák javaslataikat. Időről időre viszont a nemesi 
politikai közvéleményhez intézték mondanivalójukat. 

A konzervatívok az ősi alkotmány és a rend követelményeit – kisajátítva és leszű-
kítve – kérték számon. Értelmezésük alapja a rend, amelynek forrása a megkérdője-
lezhetetlen és bírálhatatlan uralkodói tekintély, az Isten kegyelméből alattvalóit kor-
mányzó király megkérdőjelezhetetlen akarata. Megbízottjait, tanácsosait csak az 
uralkodó vonhatja felelősségre, senki más, hiszen a politikai láncolat felülről lefelé 
jön létre. Éppen ezért felfelé bármilyen kezdeményezésnek csak a királyi akarat 
nyithat utat, s az ahhoz viszonyulás meghatározója a személyes lojalitás kell, hogy 
legyen. Minthogy az uralkodó felesküdött az alkotmányra, azt betartja és betartatja. 
Mindazok, akik meggondolatlan változtatásokat akarnak kierőszakolni, a személyes 
lojalitást és az alkotmányt támadják. Ezzel viszont lehetetlenné teszik az alkotmá-
nyos kormányzást, hiszen felborítják a hierarchiát annak érdekében, hogy külföldön 
már megbukott mintákat alkalmazzanak. Ebben nyers haszonvágyukat követik. 
Holott minden változtatás az uralkodói akarat és megbízottjai feladata. Ez a fontolva 
haladás. Az ősi alkotmány, a csinosodás és a felvilágosult kormányzás elemeit tartalmazó 
követelményei nem republikánusak, hanem rendpártiak, rendteremtőek voltak. 
Szembeállításaik: rend – anarchia, fontolva haladás – rombolás, arisztokrácia – oligarchia, 
monarchia – csőcselékuralom, alkotmányvédelem – felforgatás. A konzervatívok igazi műfaja 
a felterjesztés volt, ahol nem volt vitapartner, de ahogy el kellett fogadniuk a nyilvá-
nos szereplés és érvelés követelményeit, úgy kellett módosítaniuk az érvelésükön is. 
Ám végig megmaradt az, hogy előbb-utóbb mindent a rend – felforgatás ellentétre 
vezettek vissza. Kulcsszavaik a tekintélytisztelet, a rendteremtés és a reálpolitika voltak. 
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Mondanivalójukat vagy fölfelé, vagy lefelé intézték. Egyenrangú kapcsolatokat csak 
igen ritkán érzékelni írásaik olvasása során.2 

A táborok, programok, stratégiák, politikai nyelvek és kulcsszavak között átjárás 
volt, hiszen politikai harcok, kemény polémiák, a versengés és a kiszorítás, s az 
egymással és egymás között folytatott viták során szerveződtek, fogalmazták meg 
azokat, formálódtak és értelmeződtek. A jozefinista kihívásra adott protoliberális és 
liberális válaszok kihívást jelentettek a konzervatívok számára, akik a liberálisok 
kihívásaira adtak konzervatív válaszokat. 

A magyar liberális nacionalizmus képviselői az európai liberális nacionalizmusok 
hívei közül azok közé tartoztak, akik a német, a lengyel, az olasz és a spanyol liberá-
lis nacionalistákhoz hasonlóan szorosan kötődtek felvilágosodásbeli protoliberális 
és nemesi rendi elődeikhez. Programjuk és stratégiájuk, a jogkiterjesztő asszimiláció 
pedig az európai liberális nacionalizmusok mezőnyében a legsikeresebb volt, hiszen 
mind 1848-ban, mind 1867-ben politikai rendszerváltás alapját alkotta és vetette 
meg. Ám minél inkább megvalósult jogkiterjesztő tartalma, annál inkább vált nyil-
vánvalóvá, hogy asszimilációs célját nem érte el, s a nemességet politikailag és társa-
dalmilag a jogkiterjesztéssel nem sikerült átmenteni. Így és ezért a 19. század végére 
és a 20. század elejére – mint majd minden liberális nacionalizmus – eszmeileg ki-
ürült, politikailag eljelentéktelenedett, majd felbomlott, és konzervatív nacionaliz-
musnak adta át a helyét. Ezzel együtt a Habsburg Birodalmon belül kivételes volt, 
hiszen a rendi politikai pluralizmus polgári államrendszerré formálásának sikeres 
teljesítményét eredményezte.3 

 

                                                      
2  Az értelmezés alapja: Varga János: Helyét kereső Magyarország. Politikai eszmék és koncepciók az 1840-es 

évek elején. Budapest, 1982.; uő.: Kereszttűzben a Pesti Hírlap. Az ellenzéki és a középutas liberalizmus elvá-
lása 1841–42-ben. Budapest, 1983.; Dénes, Iván Zoltán: Political Vocabularies of the Hungarian Liberals 
and Conservatives before 1848. In: Dénes, Iván Zoltán (ed.): Liberty and the Search for Identity: Lib-
eral Nationalisms and the Legacy of Empires. Budapest–New York, 2006. 155–196.; Miskolczy 
Ambrus: A modern magyar demokratikus politikai kultúra „eredeti jellegzetességeiről”. Budapest, 2006.; 
Trencsényi Balázs: A politika nyelvei. Eszmetörténeti tanulmányok. Budapest, 2007.; Takáts József: Mo-
dern magyar politikai eszmetörténet. Budapest, 2007.; Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus 1790–
1848. Budapest, 2008.; Dénes Iván Zoltán: Liberális kihívásra adott konzervatív válasz. Budapest, 
2008.; Pocock, John G. A.: Political Thought and History: Essays on Theory and Method. Cambridge, 
2009.; Miru György: Szabadság és politikai közösség. Kossuth Lajos politikai alapfogalmai. Budapest, 
2011.; Miskolczy Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? Kazinczytól Kossuthig – Széphalomtól Turinig. 
Budapest, 2012. A módszertani variánsokat Trencsényi Balázstól, a politikai nyelvek típusait Ta-
káts Józseftől vettem át. 

3  Vö. Szabó, Miklós: The Liberalism of the Hungarian Nobility, 1825–1910. In: Liberty and the Search 
for Identity, 197–237.; Kecskeméti: Magyar liberalizmus.; Miskolczy: Milyen nemzetet. 
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Késődualista álláspontok és politikai nyelveik 

 

Milyen sajátosságokat mutatnak a 19. század végi és a 20. század eleji politikai viták 
Magyarországon egyrészt az 1840-es évekbeli liberális-konzervatív politikai viták 
stratégiáihoz, programjaihoz, alapfogalmaihoz és előfeltevéseihez, másrészt a két 
világháború közötti nemzetkarakter-diskurzus politikai jellegzetességeihez képest? A 
jogkiterjesztő asszimiláció stratégiája már egyre kevésbé uralta a kérdéses vitákat, az 
Alkat-diskurzus etnicista-esszencialista tematikája, nemzeti ontológiája és politikai 
nyelve (a nemzeti öncélúság) pedig még nem határozta meg teljes mértékben a közbe-
szédet.4 A kettő között a jogkiterjesztő asszimiláció belső dilemmájának (jogkiterjesztés 
vagy asszimiláció) külsővé válását tapasztaljuk. 

Voltak, akik a jogkiterjesztést az általános választójog irányába akarták tovább-
fejleszteni, ezzel öntudatlanul vagy tudatosan lemondva az asszimilációról. Voltak, 
akik úgy tartottak ki a jogkiterjesztés mellett az asszimiláció reményében, hogy azt a 
közoktatás intézményrendszerének kiépítésével és mindenki által hozzáférhetővé 
tételével próbálták elősegíteni. Voltak, akik a jogkiterjesztő asszimilációt az egyéni 
kiművelődés irányába értelmezték át. Voltak, akik a történelmi Magyarország fel-
bomlásától és a nemzeti középosztály lesüllyedésétől való félelmükre a nemzetisé-
gek jogainak korlátozásában, jogaik megvonásában, politikai kirekesztésében véltek 
ellensúlyt találni. 

Feltételezésem szerint Schvarcz Gyula liberális demokrata jogtudós és politikai 
gondolkodó, Marczali Henrik nemzeti liberális történetíró, Beksics Gusztáv kon-
zervatív-liberális publicista és Réz Mihály konzervatív politikatudós saját koruk 
gondolkodási irányzatai vonatkozásában is reprezentatívak.5 Schvarcz Gyula a libe-
ralizmust és a demokráciát kapcsolta össze egymással. A liberalizmust kinyitotta a 
demokrácia felé, s a kettő közötti kapcsolatot a közoktatással és állami pozitív 
diszkriminációval igyekezett megteremteni. Ugyanakkor a liberalizmust műveltségi 
garanciákkal próbálta megvédeni attól a tömeguralomtól, amelytől féltette.6 

Marczali Henrik felfogása inkább nemzeti liberális, mint demokrata. Ő maga 
szakmájának perfekcionista művelésével, eredményeinek közkinccsé tételével, a 

                                                      
4  Trencsényi: A politika nyelvei, 183–273.; uő.: A nép lelke. Nemzetkarakterológiai viták Kelet-Európában. 

Budapest, 2011. 298–465.; Dénes Iván Zoltán: Szabadság – közösség. Programok és értelmezések. Buda-
pest, 2008. 44–93, 126–174.; uő.: Az „illúzió” realitása. Kollektív identitásprogramok. Budapest, 2011. 
64–122. 

5  A fejezet a Jogegyenlőség és kirekesztés válaszútján című tanulmányon alapul. In: Borsi-Kálmán Béla – 
Dénes Iván Zoltán – Ferge Zsuzsa – Miskolczy Ambrus (szerk.): Homályzónák. Felvilágosodás és 
liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára. / Zones d’ombre. Lumieres et 
liberalisme. Mélanges offerts à Charles Kecskemeti pour son 80e anniversaire. Budapest, 2013. 
154–178. 

6  Schvarcz Gyula. Sajtó alá rendezte: Miru György. Budapest, 2000. 65–195. Köszönöm Miru György 
tanácsait és levélben kifejtett gondolatmenetét. 
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szakszerű forráskritika meghonosításával, saját példája kivetítésével foglalt el alkot-
mányos patrióta álláspontot a jogkiterjesztők és az asszimiláció pártiak között. 
Egyik sem állt távol tőle, de egyiket sem kívánta szorgalmazni a politika eszközeivel. 
Saját példájával mutatott fel lehetőséget azok szintézisére. Olyan példát, ami akkor 
már egyre kevésbé volt mindenki számára követhető.7 

Beksics Gusztáv elvileg nem volt a demokrácia ellenfele, ám demokráciája „ma-
gyar demokrácia”, az eszményített arisztokratikus nemzet „demokráciája” volt. 
Liberalizmusában egyre inkább a nemesi nemzeti elemek váltak meghatározókká. 
Antidemokrata liberalizmusa konzervatív irányba fordult. Az ő felfogásában a jogki-
terjesztésnek már csak a múltban volt helye, annak is úgy, mint a jelenbeli jogkorlá-
tozás hivatkozási alapjának. A jogkiterjesztés és az asszimiláció immár szemben állt 
egymással, és a program egyértelműen asszimilációs jellegűvé vált. Bár még használt 
liberális nacionalista kifejezéseket, a tartalom, amit kifejtett, s a forma, amelyben azt 
megkomponálta, átmenet volt a liberális nacionalizmusból a konzervatív naciona-
lizmusba.8 

Réz Mihály nyíltan elvetette a liberális nacionalizmus jogkiterjesztő asszimilációs 
programját – a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában egyaránt. Nemcsak szembeál-
lította a jogkiterjesztést az asszimilációval, hanem a liberális nacionalizmus felbom-
lásának egyik következményére, a polgári radikálisok általános választójogot követe-
lő programjára is válaszul a jogkorlátozás, a konzervatív társadalomszervezés, a 
kirekesztés politikáját hirdette meg. Nem egyetemes, hanem nemzeti igazságokat 
fogalmazott meg a nemzeti öncélúság politikai nyelvén. Állásfoglalásai konzervatív 
antiliberális jellegűek voltak, érvelése pedig romantikus organicista vonásokat mutat. 
Önmagát korszerűnek, ellenfeleit korszerűtlennek tartotta: ő képviselte a nemzeti 
érdeket, míg ellenfelei veszélyeztették azt.9 

                                                      
7  Marczali Henrik: Magyarország története II. József korában. 1–2. köt. Budapest, 1881., 1885.; uő.: Mária 

Terézia 1717–1780. Budapest, 1891.; uő.: Magyarország története az Árpádok korában (1038–1301). 
Budapest, 1896.; uő.: Magyarország története III. Károlytól a Bécsi Kongresszusig (1711–1815). Budapest, 
1898.; uő.: A nemzetiség történetbölcseleti szempontból. Budapest, 1905.; uő.: Az 1790/1-diki országgyűlés. 
1–2. köt. Budapest, 1907.; uő.: Italicae res. Budapest, 1915.; uő.: A béke könyve. A múlt tanulsága. Bu-
dapest, 1920.; uő.: Három nemzedék. Tanulmány Szekfű Gyula új könyvéről. Az Egyenlőség Képes Fo-
lyóirata, 1. évf. (1921) 1. sz. 9–11. 

8  Beksics Gusztáv: A democratia Magyarországon. Budapest, 1881.; uő.: Magyarosodás és magyarosítás. 
Különös tekintettel városainkra. Budapest, 1883.; uő.: Legújabb politikai divat. Budapest, 1884.; uő.: Tár-
sadalmunk és nemzeti hivatásunk. Budapest, 1884.; uő.: A román kérdés és a fajok harca Európában és Ma-
gyarországon. Budapest, 1895.; uő.: A dualisztikus monarchia. Sepsiszentgyörgy, 1896.; uő.: A nemzeti 
politika programja Erdélyben és Székelyföldön. Budapest, 1896.; uő.: A magyar faj terjeszkedése és nemzeti 
konszolidációnk, különös tekintettel a mezőgazdaságra, birtokviszonyokra és a népesedésre. Budapest, 1896.; 
uő.: I. Ferencz József és kora. In: Márki Sándor és Beksics Gusztáv: A modern Magyarország (1848–
1896). Budapest, 1898. 395–841.; uő.: Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Budapest, 1905.; 
uő.: A Szabadelvű Párt története. Budapest, 1907. (posztumusz) 

9  Réz Mihály: Magyar fajpolitica. Budapest, 1905.; uő.: Magyarság és demokrácia. Hírlapi cikkek. Budapest, 
1906.; uő.: Magyar politika. Budapest, 1907.; uő.: Tanulmányok. Budapest, 1909.; uő.: Magyarország és 
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A négy álláspont a liberális nacionalizmus útkeresésének, átalakulásának, kiüresedé-
sének és felbomlásának fázisait mutatja. Az első a liberalizmust kinyitotta a demok-
rácia felé, miközben körülbástyázta közműveltségi garanciákkal, s a csinosodás, civilizá-
lódás és a felvilágosult, jó kormányzat politikai nyelvén fejezte ki magát. A második az 
elit kulturális tevékenységéhez és annak elterjesztéséhez, a kialakítandó minta köve-
téséhez fűzte reményeit és saját életstratégiájának igazolását, közvetlen kapcsolatot 
látott a műveltség elterjesztése és a nemzet kiterjesztése között, és az ősi alkotmány, a 
civilizálódás és a felvilágosult, jó kormányzat nyelvét használta. A harmadik viszont már a 
jogkiterjesztő asszimiláció kiüresedését mutatja. Elválasztotta egymástól a jogkiter-
jesztést és az asszimilációt, s a kettő közül az asszimilációt választotta és igazolta. A 
nemzet nevében átlépte azt a határt, ami liberalizmus és antiliberalizmus között 
húzódott. Magyarországot a birodalmi elhivatottságú, civilizáló, felsőbbrendű nem-
zetek közé helyezte el, s e kívánatosnak tartott állapot elérésének a programját fej-
tette ki. A negyedik az asszimiláció szempontjából vont le következtetéseket: a libe-
ralizmus korszerűtlen, a jogkiterjesztés a nemzet létét fenyegeti, ezért a korszerűség 
(a modernitás-ellenes modernizmus) jegyében szembe kell fordulni és le kell szá-
molni vele. Az a politikai nyelv, amelyen kifejezte magát, szociáldarwinista jellegű 
volt. Olyan nyelv, amelyet 1934-ben Fülep Lajos nemzeti öncélúságnak nevezett. 

 

Egy ellentétpár átértelmezései 

 

Szekfű Gyula, Németh László és Bibó István történelmi elbeszélésbe ágyazott kol-
lektív identitásprogramjainak alapkonstrukciói egymásra épültek. Az átértelmezések 
során más fogalmi hálóba és értelmezési keretbe kerültek és más jelentéstartalmat 
nyertek. A három konstrukció közül kettő a nemzeti alkat-diskurzus etnokulturális 
beszédmódjának sajátosságait viselte magán, paradigmatikus része és alakítója volt, 
a harmadik pedig a diskurzus lezárója, s mindhárom hanyatlástörténeti sémába il-
leszkedett. A történetíró nagymagyar – kismagyar útja, az író mélymagyar – hígmagyar – 
jöttmagyar tipológiája és a politikai gondolkodó túlfeszült lényeglátók – hamis realisták 
szembeállítása a magyar szellemi és politikai élet (és az újkori magyar történelem) 
háromféle értelmezését, nemzetfogalmát és identitásprogramját jelölte. 

A nagymagyar út hívei a történelmi magyar állam integritásának helyreállítására tö-
rekedtek. A kismagyar út a mindenkori népszerű és felelőtlen demagógia, az érzelmi 
politizálás, a szenvedélyek elszabadulása, amely kizárja a felelős politizálás lehetősé-
gét, lerombolja annak eredményeit. A történelmi állam integritását biztosító kívána-
tos nagymagyar út és az integritást kockáztató, azt aláásó kismagyar út ellentétében 
szinte mindig az utóbbi volt erősebb pozícióban, hiszen a közvélemény éretlen, 
amelynek sokkal inkább az érzelmeire, mint az ítélőképességére lehet hatni. Holott a 

                                                      
Ausztria közjogi viszonya. Budapest, 1910.; uő.: Közjogi tanulmányok. Budapest, 1914.; uő.: A történelmi 
realizmus rendszere. Budapest, 1923. 
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nagymagyar út hívei által képviselt állam az, amely a nemzet keretét, szerveződését és 
tartalmát adja, és biztosítja a nemzet fennmaradását és nevelődését. A történelmi 
magyar állam ugyanis nemcsak a magyar nemzet feltétele, hanem a lényege. A séma 
A száműzött Rákóczi körül kirobbant politikai botrány kulcsélményének hárító és 
megbélyegző értelmezése volt. A történetíró ezt adaptálta a változó viszonyokhoz. 
Nemzetfogalmát a nagyhatalmi erőviszonyokkal reálisan számot vető, ahhoz alkal-
mazkodó, a kiskorú társadalomról gondoskodó és a nemzeti műveltség feltételeit 
biztosító paternalista állam képe határozta meg. A nemzet az állam teremtménye, a 
történelmi uralkodó osztályok teljesítménye. Állapota a nemzeti középosztály és 
értelmiség felelőssége, műveltségének és helyzetének a függvénye. Fennmaradása, 
túlélése és fejlődése rendezett viszonyokat, államilag biztosított anarchiamentes 
helyzetet, realista alkalmazkodást és történelmi érzéket kíván. Annak meghatározá-
sa, hogy milyen legyen a nemzet, egyúttal az értelmező önmeghatározása, önmaga 
pozicionálása volt: politikai romantikus szerep. 

Németh László mélymagyar – hígmagyar ellentétpárja az értékteremtő, normaalko-
tó, mintaadó értelmiség kontraszelekciójára vonatkozott. Arra, hogy az irodalmi, a 
szellemi és az erkölcsi élet példaadói rossz mintákat adtak, s azok hosszabb távon a 
közösségi élet egészét itatták át és rontották meg. A feladat a kontraszelekció leállí-
tása, az értékes minták általánossá tétele, a közösségi értékelés regenerálása volt és 
maradt. Értelmezése a közösség – társadalom, valamint a kötelesség – fogyasztás szembe-
állítására épült. Ő Szekfű hanyatlástörténeti sémáját a nemzeti közösség erkölcsi 
züllése irányából gondolta újra. Nem az állami integritás labanc és kuruc felfogásá-
nak híveit, hanem a szellemi élet értékes alkotóit és sikeres, de nem értékes minta-
adóit szembesítette egymással. Az ő értelmezésében is fellelhetjük a kimondatlan, de 
érzékeltetett ellentétpárt: értékes, tehát népszerűtlen (sikertelen) – népszerű (sikeres), tehát 
értéktelen. Ám ahogy a mélymagyarok, a hagyományos közösségekbe integrálódott 
alkotók nem azonosak a nagymagyarokkal, úgy a hígmagyarok, a tömegigényeket ki-
szolgáló és teremtő kulturális árutermelők sem azonosak a kismagyarokkal. Az össze-
függés fordítva sem igaz: a mélymagyarok nem kismagyarok, s a hígmagyarok nem 
nagymagyarok. 

A szellemi élet kontraszelekciójának leírása összefonódott az asszimilációs viták-
kal. A mélymagyar minta pedig éppúgy egyszerre volt Németh László önképe és a 
nemzeti regenerálódás programja, ahogy Szekfű Gyula számára az volt a nagymagyar 
út. A történelmi elbeszélés egyszerre volt hanyatlástörténet, megújulási program és 
normatív önmeghatározás. Nem arra kereste a választ, hogy mi okozta Trianont, a 
történelmi Magyarország felosztását, hanem arra, hogy mi eredményezte a – feltéte-
lezett – zsidó és sváb térhódítást a magyar szellemi és politikai életben, ami viszont 
Szabó Dezső kérdésfeltevése volt. Ő is – ahogy a Három nemzedék szerzője – a kül-
földi mintakövetés és az öntörvényű magyar fejlődés belső igényeinek szembeállításával 
indított, de Szekfű konstrukcióját Szabó Dezső kuruc, kismagyar értelmezésének 
igazolására használta fel. 
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Szekfű önképe a nagymagyar, ellenségképe pedig a kismagyar politika volt, a belső és 
külső ellenségek ehhez kapcsolódtak. Szabó Dezső ellenségképét a Habsburg hata-
lom, s a térfoglaló zsidók, svábok és szlávok alkották, önképét pedig az elnyomott, 
gyarmatosított magyar parasztság képviseletére vállalkozó zseni képezte. Németh 
László ezt az ádáz próféta örökséget kapcsolta össze Szekfű hanyatlástörténeti sémá-
jával és ennek a jegyében módosította. Mindhárman egy új, nemzeti középosztály 
állami beavatkozással megvalósítandó kiépítésére törekedtek. A Három nemzedék, 
Szabó Dezső publicisztikája és a Kisebbségben egyaránt etnoprotekcionizmust és disz-
szimilációt sugallt. 

Bibó István hamis realisták – túlfeszült lényeglátók ellentétpárja különbözött Szekfű 
Gyula és Németh László értelmezéseitől és – bár az utóbbi iránt nagyobb empátiája 
volt – mindkettővel szemben távolságtartást és kritikát képviselt. Szekfű történelmi 
elbeszélését és identitásprogramját alapvetően hamisnak és kártékonynak minősítet-
te, Németh Lászlóét viszont olyannak, amely őszinte, termékeny és hiteles, de re-
ménytelenül és kibogozhatatlanul beleveszett az asszimiláció körüli viták hínárjába. 
Ő azonban nem azonosította magát metaforáinak egyikével sem. Szekfű Gyulát a 
legnagyobb formátumú hamis realisták egyikének, Németh Lászlót pedig túlfeszült 
lényeglátónak láttatta. A magyar közélet százesztendős fordított kiválasztását szerinte 
azzal lehet megszakítani, ha a magyar politikai és szellemi elit realista lényeglátó szem-
lélettel és magatartással önigazolás és önmitizálás nélkül hozzáfog a társadalmi és 
politikai felszabadulás kiteljesítésének megoldásához és végig is viszi azt. Minthogy 
a történelmi Magyarország illúziója és az úri Magyarország valósága összeomlott, el 
lehet és el is kell vetni a nagyhatalmi helyzethez alkalmazkodás reálpolitikus illúzió-
ját. A társadalmi és politikai felszabadulás feladata ugyanakkor azt is feltételezi, hogy 
a politikai közösség, azon belül pedig a parasztság társadalmi felszabadulásának 
ügyét elhatároljuk az egymással azonosított paraszti kultúra és a nemzeti jelleg (s a 
megtestesítőjének tartott parasztság) mitizálásától, hogy így megszabaduljunk az 
ádáz próféta örökségtől. A magyar politikai élet hamis konstrukciói ugyanis oda ve-
zettek, hogy elvált egymástól a valóságérzék és a lényeglátás és mindkettő eltorzult: 
a realisták megalkuvókká züllöttek, a lényeglátók pedig ádáz, monomániás próféták-
ká. Bibó István nem a történelmi Magyarország állami integritásának megőrzése 
szempontjából mérlegelt, de nem is a kívánatos irodalmi és szellemi élet követelmé-
nyeit kérte számon a múlton, hanem a közösségi értékelés zavarait és negatív mintá-
it, a magyar politikai hisztéria okait kereste. Azt az 1860-as évek és 1944 közötti 
magyar politikai élet konstrukcióiban és előfeltevéseiben, a történelmi Magyarország 
felbomlásától való félelemben és kompenzálásaiban találta meg. Az ő pozitív mintá-
ja, a realista lényeglátó nem ádáz próféta, de nem is opportunista, hanem olyan politikus, 
aki józan, felelős, ép a valóságérzéke és a lényeglátása, ezért jól tud dönteni. Diag-
nózisa szerint a magyar politikai elit éppen erre vált képtelenné a két világháború 
között és a negyvenes években. Bibó István ugyan a hanyatlástörténeti narratíva 
fogalmainak és sémáinak nyelvezetét használta, csak éppen úgy értelmezte át magát 
a műfajt, a fogalmakat és a sémákat, hogy azok immár a liberalizmuskritika és a 
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kultúrkritika használhatatlanságát, az etnokulturális nyelvezet félrevezető voltát, az 
opportunista reálpolitikus és a prófétai szerepek használhatatlanságát és kártékony-
ságát mutatták ki, és a Trianon-diskurzus és az alkat-diskurzus lebontását jelentették. 

Maga a cím, az Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem az alkat-diskurzus 
belülről lezárását jelölte. Az Eltorzult magyar alkat ugyanis annak a beszédmódnak a 
kifejezése volt és azt az asszociációt keltette, hogy az ép, egészséges magyar alkat 
idegen hatások következményeként eltorzult. Bibó esszéje viszont nem erről szólt. 
Mivel elvetette azt a gondolkodásmódot, amely az idegen hatás – ép, érintetlen alkat 
magyarázó sémájára épült, ezért az eltorzult magyar alkat kifejezés értelmét vesztette. 
A diskurzusok felbontása és a műfaj önmaga ellen fordítása eredményeként Bibó 
István túljutott Szekfű Gyula és Németh László történelmi elbeszélésén, nemzetfo-
galmán és identitásprogramján. 

Nemzetfogalma különbözött Szekfű Gyuláétól: nemzeten nem az integer törté-
nelmi Magyarországot, államát és politizáló osztályait, az állam paternalista tovább-
fejlesztését értette. De nem is valami egyszer volt vagy megteremtendő normatív 
nemzeti kultúrát, szekularizált valláspótlékot, közösségi lényeget, mint Németh 
László. Bibó István szerint a nemzet a politikai intenciójú közösség közös vállalko-
zása, amely konkrét feladatmegoldásokra irányul és az egyes egyének és az egész 
közösség méltóságteljességét és szabadságát alapozza meg. Az ő közönségét a „ke-
resztény középosztály”, a népi értelmiség és a Soá túlélőiből megteremtendő új de-
mokratikus értelmiségi közvélemény tagjai alkothatták volna. 

Mindhármuk Európa-képe ambivalens volt és mindhárman az európai érték-
rendszer regenerálásának a lehetőségét keresték, s (ha különböző mértékben és 
értelemben is, de) valamennyiük felfogásában volt valami látens Amerika-ellenesség. 
Az, amely az európai kisebbségi érzet és megalománia beszűrődése volt. Kánonju-
kat pedig az európai mintakövetés és a nemzeti öncélúság megkettőzése, szembeállítása, 
összekapcsolása, illetve átértelmezése alkotta. Azok, amelyek Szekfű Gyula és Né-
meth László esetében az etnokulturális liberalizmus- és kultúrkritika jegyében 
szemben álltak a korábbi – a jogkiterjesztő asszimiláción alapuló – liberális naciona-
lista politikai nemzetfogalommal. Bibó István kísérlete pedig az etnokulturális be-
szédmód elvetését, az alkat-diskurzus lezárását, az abszolutizmus – alkotmányosság és 
az elmaradottság – civilizálódás kettős dilemmája egymásra vonatkoztatásának és szin-
téziskísérletének újabb változatát foglalta magában. Ott és akkor, amikor a totális 
rendszer uniszónója minden más hangot elnyomott.10 

 

                                                      
10  Az értelmezés alapja Dénes: Az „illúzió” realitása, 64–261, Trencsényi: A nép lelke, 450–465. 
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Tanulság 

 

A reformkori politikai diskurzusok stratégiái, politikai nyelvei, kulcsszavai és fogal-
mi hálóik feltárása, elemzése és értelmezése során a cambridge-i eszmetörténeti, a 
bielefeldi fogalomtörténeti és a francia mentalitástörténeti megközelítés egyaránt és 
egymásra vonatkoztatva alkalmazható. Mindenekelőtt azért, mert maguk a viták 
viszonylag feldolgozottak, kontextusuk jól értelmezhető, ezért a gondolati rekonst-
rukció, az értelmezés és az elemzés elvégezhető. 

Szabó Miklós az újkonzervativizmust és a jobboldali radikalizmust feltáró úttörő 
monográfiája után immár a késődualista liberális politikai diskurzusok érdemi fel-
dolgozása az elvégzendő feladat.11 A gondolati rekonstrukció elvégzése és a kontex-
tus kirajzolása után nagy vonalakban a politikai nyelvek, a kulcsszavak és fogalmi 
hálóik körülhatárolhatók, de finomabb elemzést a teljes spektrum felrajzolása után 
érdemes elvégeznünk. 

A nemzetkarakterológiai diskurzus egymásra épülő kulcsszavainak összehasonlí-
tására a diskurzust dekonstruáló, téma- és műfajváltást egyaránt jelentő Bibó-esszé 
jó lehetőséget kínált. Ám az nem pótolja magának a diskurzusnak az elemzését. 
Szerencsére már rendelkezésünkre áll a magyar, román és bolgár nemzetkarakterológiai 
diskurzus összehasonlító nagymonográfiája, amely szemléletileg és módszertanilag 
is komoly tanulságokkal szolgál. 

A legfőbb tanulság mégis az, hogy az oligarchikus intézményektől független ma-
gányos és heroikus erőfeszítések helyett önkéntes közösségi keretekben szocializált 
együttműködésen alapuló csapatmunkával meg lehet alkotni a közép- és kelet-euró-
pai összehasonlító eszmetörténet monográfiáinak és szintéziseinek a szellemi és 
magatartásbeli feltételeit. Ezek segíthetnek abban, hogy ne eszményítsünk egy-egy 
módszertani megközelítést és értelmezési keretet, hanem feladatunkhoz válasszunk 
közülük, kombináljuk őket vagy/és értelmezzük át azokat. 

 

IVÁN ZOLTÁN DÉNES 

The Political Languages, Key Concepts and Conceptual Frameworks of Progress and Nation 

 

In my study I am looking for the answers for three sets of questions and drawing 
some conclusions from these answers. The first set of questions is related to the 
strategy of assimilation in the Reform Era, aiming at the expansion of rights. The 
questions are the following. In what language was this strategy put into words and 
discussed? What kinds of keywords were used in the process of formulating and 
discussing this strategy, and what kind of conceptual sphere was applied? Several 

                                                      
11  Szabó Miklós: Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története (1867–1918). Budapest, 2003. 
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political groups were involved in this process, such as the liberal opposition who 
created the programme of the strategy, non-oppositional liberals who elaborated 
the strategy, and finally their conservative opponents. The second set of questions 
examine the disintegration process of this strategy of assimilation by concentrating 
on four select cases. The questions are the following: what kinds of programmes 
were created to replace the above mentioned strategy in these four cases? What 
kind of political language, keywords and conceptual spheres were used for this pur-
pose? The third question is related to the study of national character in Hungarian 
literature in general and three essays on the history of decline in particular. It focus-
es the famous metaphorical antitheses not only built on but also reinterpreting each 
other and the question is how these metaphorical antitheses, which are interpreted 
as key concepts, changed. Three approaches can be used to discover, analyse and 
interpret the strategies, political languages, keywords and conceptual spheres of the 
political discourses of the Reform Era. The three approaches, which correlate to 
each other, are provided by three intellectual schools: Cambridge School of history of 
ideas, Bielefeld School of keywords and, the French history of mentality of the Annales 
Circle. Since the debates are well-elaborated and their contexts can be interpreted 
quite well, it is possible to carry out the conceptual reconstruction, the interpreta-
tion and the analysis. However, the substantial elaboration of the political discours-
es of the late Dualist Era is an incomplete task. After completing the conceptual 
reconstruction and the setting the context, it is possible to provide a rough outline 
of the political languages, the keywords and the conceptual spheres, but it is only 
worth carrying out a refined analysis after a whole spectrum is outlined. Bibó’s 
essay, which represents a shift both in subject and genre, deconstructs the discourse 
about the national character and provides the possibility to compare the keywords 
of this discourse which are built on each other. However, this does not serve as a 
substitute for the analysis of the discourse itself. Fortunately, the great comparative 
monograph regarding the discourse of Hungarian, Romanian and Bulgarian nation-
al characters is already available and provides important lessons both in terms of 
approach and methodology. However, the greatest lesson is that instead of making 
isolated and heroic efforts we have to rely on teamwork and collaboration to pro-
vide the intellectual and behavioural bases for the creation of the monographs and 
syntheses of Central and Eastern European comparative history of ideas. These 
ensure that we do not idealize one specific methodological approach and interpreta-
tion but choose one that best suits our task, and we also combine or reinterpret 
them. 
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A KÖZELMÚLT ÉRTELMEZÉSE AZ ELSŐ NEMZETGYŰLÉSEN (1920–1922) 

 

 

A Tanácsköztársaság bukását követő zűrzavaros helyzetből való kilábalásnak fontos 
részét képezte egy új törvényhozó testület létrehozása, s a nemzetgyűlés 1920. feb-
ruár 16-án meg is kezdte működését. Átmeneti időszakokban, politikai forduló-
pontokon rendszerint elkerülhetetlen feladat a frissen hatalomra került csoportok 
számára, hogy tisztázzák a közelmúlthoz való viszonyukat. Egyrészt pragmatikus 
okokból, nevezetesen az új politikai struktúra kialakításának intézményi vonatko-
zásban vannak-e előzményei, másrést elvi oldalról, hogy az önlegitimáció meghatá-
rozása kapcsán milyen hagyományokra, politikai örökségre lehet építeni. A nemzet-
gyűlés megalakulásakor egyelőre az addigi, Huszár Károly vezette kabinet vitte to-
vább az ügyeket, és a fenti kérdés tisztázása a legsürgősebb teendők között szere-
pelt. A miniszterelnök február 23-án nyújtotta be a törvényhozáshoz legelső, jelzett 
témát tárgyaló törvényjavaslatát, amelyről 25-én már el is készült a közjogi bizottság 
jelentése, a plénum pedig hasonló tempóban, két nap alatt letárgyalta, így február 
28-án már a lezárást jelentő harmadszori olvasás következett.1 A testület csupán 
egyetlen ponton hajtott végre érdemi módosítást a benyújtott szövegen, a plenáris 
tárgyaláson összesen nyolcan szóltak hozzá a témához, és senki nem foglalt állást 
ellene. A vita ennyire formalizált jellege arra utalt, hogy lényegében teljes egyetértés 
volt a kormányzat és a parlament között. 

Az 1920:I. tc., bár közvetlenül nem mondta ki, de egyértelműen az ellenforradal-
miság gondolatára épült, és az államberendezkedés alapjának az 1918 előtti viszo-
nyokat tekintette. Ebből következően a 9. § rögzítette, hogy a népköztársaság és a 
Tanácsköztársaság szerveinek az intézkedései – bizonyos kivételektől eltekintve – 
érvénytelenek. A jogfolytonosságból elvileg az következett volna, hogy a forra-
dalom előtti politikai intézményeket maradéktalanul vissza kell állítani, ami azonban 
számos ok miatt nem történt/történhetett meg. Mindenekelőtt a sietségből fakadó 
pontatlan fogalmazással magyarázható, hogy az államforma rögzítése kimaradt a 
szövegből, pontosabban a kormányzati szakemberek és politikusok abból indultak 
ki, hogy a forradalmi időszak jogszabályainak érvénytelenítése automatikusan a 
köztársasági államforma megszűnését is tartalmazza. A világháborús vereséget kö-
vetően az Osztrák–Magyar Monarchia megszűnt, Magyarország önálló állammá 
vált, melyet a magyar politikai élet vezető csoportjai is tudomásul vettek, s ennek 

                                                      
1  Nemzetgyűlési Irományok 1920–22. (a továbbiakban: NI) 1. köt. 3–8., 28–30.; Nemzetgyűlési Napló 

1920–22. (a továbbiakban: NN) 1. köt. 26., 51–65., 68–82., 85. 
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rögzítését is magába foglalta a törvény. A korábbi uralkodó, IV. Károly nem foglal-
hatta el a trónját – közismert, hogy helyette a kormányzói tisztség felállítása történt 
meg2 –, és a régi országgyűlés összehívására sem került sor. 

A jelenség hátterében részben nemzetközi tényezők húzódtak meg. A győztes 
nagyhatalmak ugyanis megtiltották olyan alkotmányjogi lépések megtételét, ame-
lyek egyértelmű folytonosságot jelentettek volna a történeti és az új magyar állam 
között. Ugyanakkor a nemzetgyűlésben helyet foglaló politikusok is megosztottak 
voltak abban, hogy a jogfolytonosság gondolata milyen mértékben vállalható. A 
törvényhozás széles konszenzusa érdekében a törvény minden kényes kérdésről 
hallgatott, illetve ellentmondásos kijelentéseket tartalmazott. Az indoklás például – 
egyebek mellett – úgy fogalmazott, hogy „ennek a nemzetgyűlésnek nem egy telje-
sen új alkotmány kidolgozása, hanem […] az alkotmányosság helyreállítása lehet a 
tulajdonképpeni célja”.3 A törvény szövege azonban semmilyen ilyen értelmű kor-
látozást nem tartalmazott, a 2. § éppen azt mondta ki, hogy „a nemzetgyűlés a 
magyar állami szuverenitás törvényes képviseletének nyilvánítja magát, amely al-
kotmányunk értelmében az államhatalom gyakorlásának további módját is jogosult 
rendezni”. Ugyancsak a kompromisszum jegyében a plénum módosította az erede-
ti szöveget. Abban ugyanis a királyi hatalom szüneteltetéséről volt szó, a végleges 
változatban viszont arról, hogy a királyi hatalom gyakorlása megszűnt, ami a trón 
betöltését illetően már többféle értelmezési lehetőséget kínált.4 Nyitva hagyta a 
törvény a parlament belső struktúrájának, pontosabban az egy vagy két kamarának 
a kérdését is. 

A törvény tehát a maga behatároltságával nem pótolhatott egy szélesebb hely-
zetelemzést, amire a nemzetgyűlés ülései bőséges lehetőséget kínáltak. Az alkotmá-
nyos hagyományok szerint a törvényhozást az államfőnek kellett volna megnyitnia,5 
amit az első ülésen Huszár Károly egy nagyobb ívű beszéddel igyekezett pótolni. 
Március közepén kormányváltásra került sor, s Huszár helyét Simonyi-Semadam 
Sándor foglalta el. Simonyi – a szokásoknak megfelelően – kormányprogramot 
adott, amit két napos vita követett, így számos képviselőnek nyílt alkalma politikai 
nézetei kifejtésére. Ezen túl is több lehetőség volt arra, hogy a honatyák felszólalja-
nak, így a február–márciusi időszakban elhangzott beszédek alapján már láthatóak 
voltak azok az alapelemek, melyek a törvényhozóknak a múlthoz való viszonyát 
meghatározták. 

Az alapot egyértelműen Huszár Károly említett beszéde jelentette, aki a forra-
dalmi időszakot az ország tönkretételével azonosította. Szerinte 1918 őszén tudatos 

                                                      
2  Olasz Lajos: A kormányzói jogkör. In: Romsics Ignác (szerk.): A magyar jobboldali hagyomány 

1900–1948. Budapest, 2009. 102–103. 

3  NI 1. köt. 13. 

4  NN 1. köt. 58. 

5  A kormányzóválasztásra csak később került sor. 
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árulás történt, melyet egy szisztematikus, belső bomlasztás előzött meg. Egyetlen 
pozitív szava sem volt a forradalmi vezetőrétegről, melynek tevékenységét szerinte 
„téveszméknek bontó ereje, békének csalfa reménye, nemzeti jelszavaknak csábító 
bűvkörébe burkolt demagógia” uralta.6 A veszteségek kapcsán külön hangsúlyozta, 
hogy a Tanácsköztársaság és a román megszállás költségei majdnem akkorára rúg-
tak, mint a négy éves világháborúé. Véleménye egyúttal az utókor politikusának a 
szemléletmódját tükrözte, aki – egyebek mellett – a kudarcot kérte számon a forra-
dalmon.7 A megválasztott házelnök, Rakovszky István is hasonló meggyőződésének 
adott hangot, mikor házelnöki bemutatkozó beszédében kijelentette: most „saját 
véreink árulása folytán süllyedtünk oda, ahol vagyunk”.8 A nemzetgyűlés egyik alel-
nökévé választott Szmrecsányi György pedig úgy fogalmazott, hogy „az elvesztett 
háború, a forradalom, a proletárdiktatúra, az ellenséges megszállás tönkretették az 
ország alkotmányát, romokba döntötték területi épségét”.9 A sort lehetne folytatni, 
de így is látható, az értékelések között inkább csak fogalmazásbeli és nem tartalmi 
különbségek voltak, s mindenki az ország területi egységének a megsértését és a vele 
járó anyagi veszteség nagyságát emelte ki. 

A képviselők megnyilatkozásaikban alig foglalkoztak a forradalom előtti idő-
szakkal – köztük a háborús felelősség kérdésével –, ha mégis, akkor egyfajta szem-
beállítása történt meg az 1918–19-es és az azt megelőző érának. Huszár a forrada-
lom győzelmét a polgári osztályok eredendő gyengeségében vélte megtalálni, és 
tagadta, hogy a nemzetiségek el kívántak volna szakadni az országtól.10 Ifjabb And-
rássy Gyula és mások pedig a sikeres háborúra helyezték a hangsúlyt: „Dicső hadse-
regünket ellenségeink szét nem verték”, hanem a világháború végén bekövetkezett a 
hadsereg szétzüllesztése.11 Jellemző módon a liberális-demokrata irányzat nevében 
felszólaló Ugron Gábor is igyekezett idomulni a közhangulathoz, sőt, ő adta a leg-
sokoldalúbb bírálatát a ’67 utáni időszaknak. Kritizálta a dualista kormányok „állibe-
ralizmusát”, nem eléggé nemzeti jellegét, amely nem támogatta a parasztságot, a 
munkásságot odaadta az „internacionalizmusnak” és a nemzetiségeket sem akarta 
megnyerni. Bár Andrássy Gyula külpolitikáját jónak ítélte, de azt már hibának tar-
totta, hogy utódai alatt túlságosan sok ellensége lett az országnak.12 

A beszédekben vissza-viszatérően és egyöntetűen elutasították az 1918–19-es 
érát, egyedül Huszár próbálkozott árnyaltabb megközelítéssel. A Tanácsköztársaságot 

                                                      
6  NN 1. köt. 3–8. 

7  Számára az őszirózsa nem az új Magyarország bölcsőjét, hanem a történelmi állam „sírvirágát” 
szimbolizálta. Uo., 3. 

8  Uo., 15. 

9  Uo., 26. 

10  Uo., 4. 

11  Uo., 71. 

12  Uo., 68–71. 
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ázsiai hullámnak minősítette, és olyan terrorisztikus diktatúraként értelmezte, 
amelynek végcélja a polgári osztály teljes kiirtása volt. Az 1918-as forradalmat eny-
hébben ítélte meg, s legfőbb bűnének azt tartotta, hogy egyszerűen átadta a hatal-
mat a kommunistáknak.13 

Érdekes módon a vezetőket alig említették, Károlyi Mihály neve el sem hang-
zott. Azt viszont többen is kijelentették, hogy az őszirózsás forradalmat és a Ta-
nácsköztársaságot egy szűk kisebbség uralmának tekintik, a szűk kisebbség alatt 
pedig rendszerint a zsidóságot, vagy annak egy részét értették. A forradalom-
ellenesség tehát az első időszakban egyértelmű és határozott zsidóellenes tartalom-
mal telítődött. Huszár „egy degenerált világfaj söpredéké”-ben, illetve a szabadkő-
művességben vélte megtalálni a forradalmak mozgatóerejét.14 A február 26-i ülésen, 
az egyik beszédet kommentálva Grieger Miklós, a későbbi neves keresztényszocia-
lista politikus egyszerű kijelentést tett azzal, hogy szerinte „Judapest csinálta a for-
radalmat”.15 A zsidóság mellett két csoportot neveztek meg a forradalom fő felelő-
seiként, a szabadkőműveseket és a szociáldemokratákat. Simonyi-Semadam Sándor 
miniszterelnöki bemutatkozó beszédében úgy fogalmazott, hogy a munkásosztály 
„megtévedt, téves utakon járt, az első forradalomnak ő volt a hordozója”.16 

A forradalmi érával szemben tehát a teljes és differenciálatlan elutasítás uralta az 
üléseket, amit a katasztrófaélmény egyfajta lecsapódásaként lehet értelmezni. A 
nemzetgyűlés első időszakát ugyanis egyértelműen az érzelmi megközelítés uralta. A 
jelen-múlt szembeállítása a jó-rossz egyszerű dichotómiája mentén történt, melyben 
a forradalmi éra történéseit nem szükséges mélyebben boncolgatni, helyette elegen-
dő, ha a képviselők kifejezésre juttatják morális elutasításukat az 1918–19-es idő-
szakkal szemben. A jelzett értelmezési keretben a jelen legitimációja a múlt tagadá-
sára épült, s ez a politikai környezet a legkevésbé sem volt alkalmas valamiféle raci-
onális diskurzus kialakulására.17 

A forradalom tagadásánál és elítélésénél azonban nem lehetett megállni, óhatat-
lanul felmerült a jövő kérdése is, hogy az új államberendezkedés milyen alapokra 
épüljön. Ennek kapcsán – érdekes módon – az ellenforradalom helyett a keresz-
tény-nemzeti gondolat kifejezés vált meghatározóvá. Megfogalmazása a nemzetgyű-
lésben nem Prohászka Ottokár, hanem ismét csak Huszár Károly nevéhez fűződik, 
aki az első ülésen egyértelműen leszögezte: „mi keresztény kurzust akarunk inaugurál-
ni”. Legfőbb általános feladatnak pedig „a kereszténységnek intézményes védelmét” 

                                                      
13  Uo., 3–5. 

14  Uo., 4. 

15  Uo., 62. 

16  Uo., 120. 

17  Itt pontosan az a jelenség figyelhető meg, amikor az összetartozástudat a múlt tagadására épül. 
Gyáni Gábor: Kommemoratív emlékezet és történelmi igazolás. In: uő.: Relatív történelem. Budapest, 
2007. 102. 
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és „a magyar öncélúság gondolatának kifejlesztését” jelölte meg.18 Amellett, hogy 
sokan sokféle kontextusban használták a fogalmat, fokozatosan kezdett kikristályo-
sodni annak tartalmi kerete is. 

1. Huszár és Simonyi-Semadam mellett több képviselő sürgette a forradalmak 
vezetőinek felelősségre vonását, anélkül, hogy annak határait – kik ellen és milyen 
alapon kell eljárni – világosan meghatározták volna. Simonyi-Semadam volt a 
legegyértelműbb, amikor leszögezte, hogy a Károlyi-kormány óta történt tisztviselői 
kinevezéseket revideálni akarja.19 De sokak számára a nemzeti a nem zsidót jelentet-
te, s ilyen egyszerűsítő értelemben nyilatkoztak. A február 23-i ülésen Szmrecsányi 
György a földek adásvételének szabályozását sürgette, mire Rubinek István azonnal 
közbekiabált, hogy zsidóknak ne adjanak földet.20 Friedrich István pár héttel ké-
sőbb, a kormányprogram vitája kapcsán szemére vetette Simonyi-Semadamnak, 
hogy „elfeledkezett a miniszterelnök úr arról […] hogy t. i. azt a sok százezer galíciai 
zsidót innen gyorsan ki kell szállítani”.21 A zsidó kereskedők felelőssé tétele a rossz 
közellátásért egyébként visszatérő eleme volt a képviselői véleményeknek, noha a 
képviselőknek csak egy behatárolt csoportja vett részt ezekben a megnyilvánulások-
ban. Az viszont tagadhatatlan, hogy a forradalom-ellenesség és a katasztrofális köz-
állapotok miatt – a bűnbakkeresés jellegzetes példájaként – egyfajta zsidóellenes 
közhangulat alakult ki a nemzetgyűlésben,22 méghozzá úgy, hogy ezt a kérdést senki 
nem állította felszólalása középpontjába. A felelősségre vonás kapcsán elkerülhetet-
len volt a szociáldemokrata párt helyzetének a felvetése. Bár a keresztény párti 
Ernszt Sándor hiányolta őket a nemzetgyűlésből, a képviselők többségének állás-
pontját inkább Simonyi-Semadam szavai fejezték ki. Utóbbi kijelentette, hogy a 
múltbeli dolgok miatt nem hibáztatja őket, de a politikai életbe történő integrálódá-
sukat csakis akkor tudja elképzelni, ha a párt végleg lemond az osztályharc jelszavá-
ról és „szervezetét nem harci szervezetként akarja továbbra fenntartani, hanem 
egyedül […] jól felfogott magyar érdekeinek ápolására”.23 Ez a kijelentés indirekt 
módon ugyan, de kettős követelményt fogalmazott meg a szociáldemokráciával 
szemben: egyrészt forduljanak szembe a forradalmakkal, másrészt szakítsanak nyíl-
tan a marxista ideológiával és helyezkedjenek keresztény-nemzeti alapra. 

2. A törvényhozók számára persze nemcsak negatív ellenségképre, hanem pozi-
tív hősökre is szükség volt, akik prezentálhatták a szélesebb nyilvánosság előtt az 

                                                      
18  NN 1. köt. 7. 

19  Uo., 120. 

20  Uo., 29. 

21  Uo., 146. 

22  Szabolcsi Lajos azt írja visszaemlékezésében, hogy az első nemzetgyűlés 95%-a antiszemita volt. 
Szabolcsi Lajos: Két emberöltő. Az Egyenlőség évtizedei (1881–1931). Sajtó alá rendezte: Szabolcsi Mik-
lós. Budapest, 1993. 293. 

23  NN 1. köt. 120. 
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ellenforradalmiságot. Ezt a szerepet a Tanácsköztársaság alatt kivégzettek, továbbá 
a békedelegáció élén tevékenykedő Apponyi Albert töltötte be, akit Huszár egysze-
rűen a haza bölcsének kiáltott ki, de a legtöbb pozitív megnyilvánulásban a Horthy 
vezette hadsereg részesült. Rakovszky István a házelnöki megnyitó beszédében 
patetikus szavakkal jelentette ki: „Legyen példa a mi nemzeti hadseregünk […] ez a 
derék magyar falunépe erős maradt, odaállt nemzeti hadseregünkbe, helyreállította a 
rendet és biztosította Magyarországot.”24 

3. A nemzetgyűlési tagok megnyilatkozásaikban a forradalom külföldi mintákat 
másoló és az országot megosztó jellegét is kiemelték, s elutasítottak mindenfajta 
osztályharcot, és valamilyen közelebbről nem meghatározott nemzeti egységet sür-
gettek. Huszár Károly szerint „a hamu alatt még ég a forradalom parazsa” és „csak 
egy egységes nemzet hatalmas ereje lesz képes” megküzdeni vele.25 A kormányfő 
szavai egyértelműen azt fejezték ki, hogy a forradalom-ellenesség lehet a nemzet-
gyűlésben helyet foglaló csoportok egyik legfőbb összetartó ereje. Szmrecsányi 
György – az előbbiekkel összhangban – az osztályharc felszámolásáról beszélt, s 
hozzátette, a nemzetgyűlést a keresztény magyarság képviselőjének tekinti. Számára 
a politikai választóvonal is világos volt, amennyiben a keresztény nemzeti éra kezde-
tét a Friedrich-kormányhoz kapcsolta.26 

4. A nemzetgyűlési képviselők közül leginkább Prohászka Ottokár volt az, aki – 
a már többször említett törvényjavaslat tárgyalásánál – megpróbálta a keresztény-
nemzeti kifejezést további tartalommal megtölteni, sőt, bizonyos fogalom-
értelmezésre is vállalkozott. Prohászka másoknál határozottabban támadta az 1918-
as forradalmat idegen jellege miatt, és állította szembe a nyugati minták követését a 
nemzeti gondolattal. Véleménye szerint a Tanácsköztársaság ateizmusával szemben 
olyan értékeket kell kiemelni, mint a család, a tekintély és a magántulajdon.27 Ezen 
kijelentéseken túl a fehérvári püspök még olyan nézeteknek is hangot adott, ame-
lyek már aligha számíthattak széles egyetértésre a törvényhozásban. Elfogadta, hogy 
a nemzetgyűlés az alkotmányosság helyreállításának kiindulópontja, de további vál-
tozásokat sürgetett. Úgy vélte, hogy ami az országban éppen zajlik, az ugyancsak 
forradalom, de keresztény-nemzeti forradalom, és bár fontos az ezeréves alkot-
mányhoz való ragaszkodás, de nem a forma és az „aggályos jogtisztelet” a lényeg. 
Szerinte olyan kényszerhelyzet alakult ki, amelyben – egyebek mellett – nép-
parlamentre és szabadságra van szükség.28 A konkrét reformok meghatározásával 
azonban adós maradt. A különböző képviselői felszólalásokban számos ilyen irányú 

                                                      
24  Uo., 15. 

25  Uo., 7. 

26  Uo., 26. 

27  Uo., 62. 

28  Uo., 63–65. 
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felvetés elhangzott, valójában csak egyetlen kérdésben, a közoktatás keresztény-
nemzeti szellemű átalakításában alakult ki valamiféle konszenzus. 

5. A Huszár-kormány által benyújtott első törvényjavaslat tárgyalásakor Turi Bé-
la előadóként azt az általánosan osztott véleményt képviselte, hogy a magyar alkot-
mányos élet fonala a forradalmak alatt megszakadt, és az új politikai berendezkedés 
kialakításakor annak hagyományához kell visszanyúlni.29 Ebben az értelmezésben a 
forradalmi időszak a diktatúra fogalmával, míg a nemzetgyűlés az alkotmányosság-
gal társult. Hasonló gondolatmenetre épült az elfogadott törvény is, amit a címe is – 
„az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom ideiglenes rendezéséről” 
– egyértelműen kifejezett. Turi Béla azt az összefüggést is felvetette, hogy a demok-
ratizálás igénye egyszerre volt jelen a forradalmi időszakban és 1920-ban, sőt egyes 
területeken – földbirtokmegoszlás, választójog – konkrét párhuzamok is kimutatha-
tók. Hosszasan bizonygatta azonban, hogy az új berendezkedés az ősi alkotmány 
szellemiségére épül, s Magyarországnak nincs is szüksége írott alkotmányra. Elis-
merte, hogy a régi képviselőház „elszakadt a nemzetnek egyetemétől és a kormá-
nyok […] a leghelyesebb utat választották, amikor az általános, titkos, egyenlő, köte-
lező és a nőkre is kiterjedő választójog alapján osztatlan, egységes nemzetgyűlést 
hívtak össze”.30 A nemzetgyűlés legitimációját azonban – sajátos szofisztikai érve-
léssel – nem a népszuverenitás elvéből, hanem a Szent Korona-tanból vezette le, 
amely szerint, ha a közjogi intézmények nem működnek, akkor „a nemzet joga az, 
hogy ennek pótlásáról gondoskodjék”.31 A nemzetgyűlés tehát – hangzott Turi 
konklúziója – az ezeréves tradíciókhoz és nem a forradalom szellemiségéhez kötő-
dik. 

A nemzetgyűlés első hónapjában jól kirajzolódott, hogy a testület működésének 
alapját a forradalom-ellenesség, illetve a keresztény-nemzeti gondolat, a jogfolyto-
nosság, a Szent Korona-tan jelentik.32 Ugyanakkor számos politikus mutatott rá 
arra, hogy a jövőt illetően világosabb és kimunkáltabb cselekvési programra lenne 
szükség. Pallavicini György a Simonyi-Semadam-kormány megalakulásakor arra a 
veszélyre hívta fel a figyelmet, hogy a keresztény-nemzeti gondolat puszta jelszóvá 
válik, és „akik bűvös jelszónak használják fel, azok járatják le ezt az igen szükséges 
irányzatot”.33 Gaál Gaszton pedig azt vetette a miniszterelnök szemére, hogy expo-
zéjában „a magyar alkotmány kérdésének mikénti megoldásáról, ez irányú jövő 
berendezkedésünknek terveiről irányelveket sem hangoztatott”.34 

                                                      
29  Uo., 51–52. 

30  Uo., 54. 

31  Uo., 55–56. 

32  A „szegedi gondolat” kifejezés nem jutott szerephez a diskurzusban. Vö. Pölöskei Ferenc: Horthy 
és hatalmi rendszere 1919–1922. Budapest, 1977. 93. 

33  NN 1. köt. 138. 

34  Uo., 141. 
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A jelenség mögött azonban szélesebb összefüggések húzódtak meg. Mindenekelőtt 
az első üléseken elhangzottak megerősítették azt, amit egyébként is sejteni lehetett, 
hogy a képviselők túlnyomó része között bizonyos eszmei alapkérdésekben egyetér-
tés van.35 Ezt olyan politikusok is elismerték, akik egyébként egymással szemben 
álltak. Pallavicini szerint a képviselők között nincsenek világnézeti különbségek, míg 
Nagyatádi Szabó István hasonló kapcsolatra mutatott rá a pártprogramokat illető-
en.36 Az egységtörekvések, a verbális megnyilatkozásokon túl, konkrét politikai 
tartalmat nyertek azzal, hogy a március közepén megalakuló Simonyi-Semadam-
kormány valóban két tömörülés, a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja és az Or-
szágos Kisgazdapárt koalíciójára épült, és egyelőre hozzájuk tartozott a törvényho-
zók túlnyomó része, mintegy 94%-a. Az egyetlen, markáns arculattal rendelkező 
ellenzéket a Nemzeti Demokrata Párt jelentette, de a tömörülés igen visszafogott 
politizálást folytatott, nem véletlenül. A párt önmagában meglehetősen kicsiny erőt 
jelentett a parlamentben, és felettébb elszigetelten tevékenykedett. Az általa képvi-
selt liberális-demokrata irányzat igen távol állt a keresztény-nemzeti eszmétől, sőt, 
számos törvényhozó pusztán valamiféle zsidó politikai szervezetnek tekintette őket. 
Épp ezért eleinte mindig az erdélyi származású és így kevésbé támadható Ugron 
Gábor vállalta a plénum előtti szereplést. 

Persze, a kormány mögött álló koalíció és a képviselők által olyan sokat hangozta-
tott egység jórészt formális volt, hiszen a képviselők között jelentős nézetkülönbsé-
gek voltak, a két nagy párt pedig egymástól különböző politikai irányzatok gyűjtőhe-
lyévé vált.37 Az ellentétek könnyen napvilágra kerültek volna, ha a kormány vagy 
maguk a törvényhozók egyértelművé teszik társadalom- és világképüket. Időnként 
előfordultak élesebb, provokatívabb megfogalmazások és viták, mint például a város 
és a vidék szembeállítása,38 de nem ez volt a jellemző. A kormányzat az első törvény-
javaslatát viszonylag szűkszavú bevezetővel látta el, amely rögzítette, hogy a történeti 
alkotmány alapelveinek megfelelően az ideiglenes kormányok 1919 augusztusa óta a 
nemzethez fordultak. A javaslatról szóló bizottsági jelentés is csupán annyit állapított 
meg, hogy az állami élet hagyományos intézményei megszűntek, de „eme tényekből 
az alkotmányjogi következtetések levonása a nemzetgyűlésnek a béke utáni időkre 
van fenntartva, e kérdés eldöntése később a törvényalkotásnak lesz a feladata”.39 
Ilyen előzmények után nem meglepő, hogy a törvényjavaslat a lehető legszélesebb 
konszenzusra épült, és gyakorlatilag ellenszavazat nélkül fogadták el a honatyák. 

                                                      
35  Pártbéli hovatartozás alapján legfeljebb annyi különbség mutatható ki, hogy a Keresztény Nemzeti 

Egyesülés Pártja képviselői szívesebben és gyakrabban használták a keresztény jelzőt. 

36  NN 1. köt. 32., 137. 

37  A Kisgazdapártról Sipos József: A Kisgazdapárt fejlődése, struktúrája és eszmerendszere 1918–1922. In: 
Valuch Tibor (szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi történelemben. Budapest, 1995. 420–
424. 

38  NN 1. köt. 61–62. 

39  NI 1. köt. 28. 
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Az egységhez való erőltetett ragaszkodás, a parlamentáris rendszerekben természe-
tes módon létező ellenzék majdnem teljes hiánya arra utalt, hogy a kérdésnek politi-
kai, sőt morális jelentősége volt. A jó–rossz szembeállításnak megfelelően a forra-
dalmi időszak képviselte volna a megosztottságot, a nemzetet gyengítő hatalmi har-
cokat, a nemzetgyűlés pedig a másik végletet: az egyéni ambíciókon és önző érdeke-
ken való felülemelkedést. Ennek az alapállásnak a problematikusságát jól mutatja az, 
ahogyan a képviselők az országszerte létező erőszakos cselekményekhez, atrocitá-
sokhoz viszonyultak. Bár általánosságban több olyan kijelentés is elhangzott, amely 
a különítmények felszámolását sürgette, mindenki óvakodott attól, hogy nagy jelen-
tőséget tulajdonítson a kérdésnek, s ezzel megzavarja az optimista jövőképet. Feb-
ruár 18-án Huszár Károly napirend előtti felszólalásában határozottan elítélte az 
előző napi, a Népszava vezetői ellen elkövetett merényletet, illetve azt forradalmi 
módszerként bélyegezte meg.40 Kiemelt célként jelölte meg a forradalmak által 
megbontott „társadalmi béke”, a stabil jogrend és a törvénytisztelet megteremtését, 
de beszéde visszhangtalan maradt. Ennél hevesebb és elutasítóbb reakciókat váltott 
ki egy másik eset. A március 17-i ülésen Simonyi-Semadam Sándor felolvasta Ap-
ponyi Albertnek Párizsból küldött levelét, amelyben arra hívta fel a kormány fi-
gyelmét, hogy határozottan meg kell fékezni az erőszakoskodásokat és a törvényte-
lenségeket. A levél óriási felháborodást váltott ki: a képviselők egyszerűen alaptalan 
rágalmaknak nevezték a levélben leírtakat, Apponyit pedig azzal mentegették, hogy 
megtévesztették őt a külföldi hírek, és senki nem akadt, aki legalább megfontolásra 
ajánlotta volna üzenetét.41 

A testület tehát egyértelműen és differenciálatlanul az ellenforradalmiság mellett 
kötelezte el magát, és az új berendezkedés alapjait a kifejtetlenül hagyott keresztény-
nemzeti gondolatban vélte megtalálni. Az érzelmi-identitásbeli azonosulás volt a 
döntő tényező, amely kevés teret hagyott a mélyebb elemzésnek és helyzetértéke-
lésnek. Az egységet azonban, amely a viták elhalasztásán, a problematikus, a képvi-
selőket megosztó témák félretételén alapult, sokáig nem lehetett fenntartani. 

A törvényhozóknak különösen a kormányalakítások kínáltak lehetőséget nézete-
ik kifejtésére. Ilyenkor ugyanis – a parlamentáris hagyományoknak megfelelően – a 
megbízott miniszterelnök programot adott, amelyről a testület vitát folytatott. 1920 
júliusa, a Teleki-kormány megalakulása, majd decembere, megbízatásának megerősí-
tése, végül Bethlen István 1921. áprilisi miniszterelnöki kinevezése viszonylag rövid 
időn belül több ilyen alkalmat is biztosított a képviselők számára. Közülük a máso-
dik váltotta ki a legnagyobb vitát, amelybe december 17-e és a következő év február 
26-a között összesen 29 képviselő kapcsolódott be. A trianoni békeszerződés 
becikkelyezése nem illeszkedett ebbe a sorba. Ennek tárgyalása ugyanis csupán a 
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trauma kibeszélésére, a gyász megnyilvánulására és persze a testület egységes Tr i-
anon-ellenes attitűdjének demonstrálására volt alkalmas.42 

A kormányprogramokról folyó vitáknál bizonyos elemek láthatóan megmarad-
tak. A miniszterelnökök szinte rutinszerűen hivatkoztak a keresztény-nemzeti esz-
mére, de óvakodtak annak részletesebb kifejtésétől. Változatlan, ismétlődő elem 
volt a forradalmi időszak egyoldalúan leegyszerűsített elítélése és általánosságban a 
kommunizmus valamint a nemzetköziség elleni küzdelem fontosságának hangozta-
tása. Bár a királykérdés körül rendszeresen polémiák alakultak ki, a képviselők egyi-
ke sem törekedett arra, hogy abból fő politikai téma váljon.43 Nem enyhült az ér-
zelmi alapú szembenállás a forradalmi időszak vezetőivel szemben sem. Miközben a 
földreform szükségességét mindenki elismerte – a testület 1920 augusztusában meg 
is tárgyalta az erről szóló törvényjavaslatot –, Buza Barnát, a forradalom utáni kor-
mányok földművelésügyi miniszterét csak negatív jelzőkkel illették, ha egyáltalán 
megemlítették a nevét. Az 1920. júliusi vitában az a Csizmadia Sándor is szót kért, 
aki egy kicsiny szervezetet, a Magyar Nemzeti Munkáspártot képviselte a nemzet-
gyűlésben, de az őszirózsás forradalmat követően, majd a Tanácsköztársaság elején 
kormányzati pozíciókat töltött be. Csizmadia hiába határolódott el az 1918–19-es 
érától, alig tudta beszédét elmondani a heves és indulatos közbekiabálások miatt.44 

Ugyanakkor a törvényhozók részéről egyfajta kiábrándulás is megfigyelhető volt. 
A keresztény párt egyik prominens alakja, Vass József 1920 júliusában azt konstatál-
ta, hogy a keresztény kurzus bizonyos elszürkülése figyelhető meg.45 Andrássy Gyu-
la még pesszimistább helyzetértékelést adott, amikor azt fejtegette, hogy a szellemi 
élet anarchiája fokozódott, továbbra is küzdelem van a társadalom egyes osztályai 
között, s a kormánypárt egysége jórészt formális.46 Megállapítása annak fényében 
kapott különös hangsúlyt, hogy július 12-én alakult meg egy új kormányzati tömörü-
lés a KNEP és a Kisgazdapárt egyesülésével,47 és – főleg konzervatív politikusok – 
a későbbiekben is több ízben tettek kísérletet egy új és egységes kormánypárt létre-
hozására.48 A sajtóéletben utóbb nagy karriert befutott Milotay István 1921 február-
jában Andrássyhoz hasonló konklúzióra jutott. Szerinte a kormánypártban nincs 
elvi egység, a keresztény-nemzeti gondolat részben kompromittálódott, és nem 

                                                      
42  Gyáni Gábor: Trauma, emlékezet, kultusz. In: uő.: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet 

és történelem. Budapest, 2010. 275. 

43  Pártállástól függetlenül, ha éppen nem vita provokálása volt a cél, mindenki azt hangoztatta, hogy 
a téma nem időszerű. 

44  NN 4. köt. 90–98. 

45  Uo., 55. 

46  Uo., 31. 

47  Egyesült Keresztény Nemzeti Kisgazda- és Földműves Párt néven. Vida István (főszerk.): Magyar-
országi politikai pártok lexikona (1846–2010). 1. köt. Budapest, 2011. 155–156. 

48  Romsics Ignác: Bethlen István. Budapest, 1991. 108–119. 
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jelent valódi egységesítő erőt.49 A provokatív kijelentéseiről elhíresült Drozdy Győ-
ző pedig, igazi ellenzéki politikusként, arra a kijelentésre ragadtatta magát, hogy a 
kormányok nem keresztények és nemzetiek.50 

Két területen azonban látható elmozdulás következett be. Egyrészt a trianoni 
béke aláírásával, majd becikkelyezésével a még megmaradt remények is eltűntek, és 
a Trianon-ellenesség az ellenforradalmiság szerves részévé vált. Másrészt azok az 
atrocitások, amelyekről a képviselők korábban alig akartak tudomást venni, immár a 
diskurzus lényeges részét alkották. Teleki júliusi kormányprogramjában már kiemelt 
helyet kapott a jogrend és a közbiztonság helyreállításának témája. Számos képvise-
lő – hangnemet váltva – beszédében kitért a társadalmi osztályok közötti megbéké-
lés fontosságára. Huszár Károly szerint kiengesztelődés kell bosszúpolitika helyett, a 
kisgazda Milcsevics János bírálta a munkás- és zsidóüldözéseket, és elítélte a gyil-
kosságokat, a keresztényszocialista Giesswein pedig sürgette a megtorlások és faji 
harcok befejezését.51 A politikailag súlytalan Giessweinnél nagyobb feltűnést keltet-
tek a Kisgazdapárt egyik vezetőjének, Gaál Gasztonnak a szavai, aki addig szokatlan 
kijelentéseket tett. Gaál együttműködést javasolt a külföldi kozmopolita nagytőké-
vel, s hozzátette: „a mai kurzust tovább fenntarthatónak nem vélem […] a zsidó-
ságban rejlő óriási közgazdasági erőt a nemzet nem nélkülözheti”.52 

Természetesen arról nincs szó, hogy a szélsőjobboldali politikusok eltűntek vol-
na a nemzetgyűlésből, de aktivitásuk láthatóan csökkent, és a politikai diskurzusban 
kezdtek visszaszorulni a zsidóellenes megnyilvánulások. Az enyhülés azonban in-
kább a zsidóságot, mint a szociáldemokráciát érintette. Utóbbival kapcsolatban a 
felszólalók többnyire a korábbi álláspontot ismételgették. Teleki kormányfőként 
egyértelműen kijelentette, hogy nem szabad visszaadni a szakszervezeteket a politi-
kának és az osztályharcnak, Andrássy pedig azt fejtegette, hogy szociáldemokratá-
nak lenni ugyan nem bűn, és óvott minden túlzó intézkedéstől velük szemben, de 
hozzátette, hogy a munkásosztálynak nemzetinek kell lennie, s a tömegeket le kell 
választani a vezérekről.53 Még a más területen békülékenységet hirdető Gaál is beállt 
a szociáldemokrata szakszervezeteket támadók sorába.54 Végeredményben a parla-
menti diskurzus szintjén nem történt meg az előkészítése annak, hogy az MSZDP 
bekerüljön a parlamenti politizálásba, s nem véletlen, hogy a részben erről szóló, 
nevezetes Bethlen–Peyer-paktum is titokban köttetett meg. 

A fentieken túl számos egyéni kísérlet is történt arra, hogy bizonyos fogalmak, 
elvi kérdések tisztázódjanak, illetve világosabb tartalommal töltődjenek fel. Egyesek 

                                                      
49  NN 8. köt. 46–47. 

50  NN 7. köt. 299. 

51  NN 4. köt. 126–127.; 7. köt. 220.; 8. köt. 77. 

52  NN 4. köt. 44. 

53  NN 4. köt. 12. és 34. 

54  Uo., 43. 
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a külpolitikában szorgalmazták a nemzeti eszme erőteljesebb érvényesítését, mások 
– köztük Gaál Gaszton – a közélet korrumpálódásának a veszélyére mutattak rá, 
ami szerintük rombolja a formálódó új rendszer tekintélyét és hitelét. Giesswein 
Sándor 1921 februárjában merész, de visszhangtalan kísérletet tett arra, hogy eny-
hítse az oktobrizmushoz kapcsolódó fogalmak negatív töltetét. Azt fejtegette, hogy 
a forradalom szónak sokrétű jelentése van, és hogy a nemzeti identitáshoz bizonyos 
fokú nemzetközi nyitottságot is kellene társítani.55 

Bár a trón betöltésének mikéntje a közélet egyik kardinális kérdésének számított, 
a nemzetgyűlés ülésein a képviselők csak akkor hozták elő beszédeikben, ha azt 
aktuálpolitikai tényezők indokolták. A téma szorosan összefüggött a jogfolytonos-
ság értelmezésével is, az ezzel kapcsolatos diskurzus azonban – kivéve a IV. Károly 
októberi visszatérését követő rövid időszakot – nem elsősorban a parlament falain 
belül zajlott le.56 Erről a legérdekesebb vita a törvényhozásban az 1921. február 4-i 
ülésen folyt le. Apponyi Albert ekkor azt fejtegette, hogy felfogása szerint IV. Ká-
roly törvényes király, tehát ha a parlament vagy akár a nemzet más uralkodó mellett 
döntene, az szakítás lenne a jogfolytonosság eszméjével, ami mindenképpen forra-
dalmi tett volna. Igaz, azt is hozzátette, hogy egy forradalmi lépés önmagában nem 
dehonesztáló dolog, de attól még forradalmi.57 A szabad királyválasztó csoportok 
nevében Kovács J. János kisgazda politikus reagált az elhangzottakra. Szerinte a 
módszer a lényeg, és ha egy politikai döntés a fennálló jogi-törvényi előírásokat 
betartva születik meg, akkor nem lehet törvénytelen és így forradalmi lépés.58 

1920 elején a nemzetgyűlés túlnyomó része kész volt az ellenforradalmiság je-
gyében egy olyan keresztény-nemzeti gondolat mögé felsorakozni, amely nem ren-
delkezett világos és kidolgozott helyzetértékeléssel és a jövőre vonatkozó prog-
rammal. Ez az érzelmi-identitásbeli azonosuláson alapuló egység azonban nem 
maradt tartós. Egyfajta enyhülés és differenciálódás következett be, amelynek során 
szinte mindenki keresztény-nemzetinek vallotta magát, de néhány negatív alapele-
men túl – a forradalmak, illetve vezetőiktől való elhatárolódás, Trianon-ellenesség, a 
nyugati állam- és társadalomfejlődési minták fenntartás nélküli átvételének elutasítá-
sa – a képviselők személyes és pártpolitikai pozíciójuktól és meggyőződésüktől 
függően mást értettek rajta. Az elvi-tisztázó jellegű diskurzus több ok miatt is elma-
radt. A képviselők egy része – tudása, műveltsége alapján – aligha volt alkalmas egy 

                                                      
55  NN 8. köt. 73–74. 

56  Az elvi szempontból is legjelentősebb döntést az egyesült kormánypárt február 3-i ülésén hozta 
meg: a többség kimondta, hogy a királyválasztás joga visszaszállt a nemzetgyűlésre. A lépés végül a 
párt felbomlásához vezetett. Kardos József: Legitimizmus. Legitimista politikusok a két világháború kö-
zötti Magyarországon. Budapest, 1998. 49.; Magyarországi politikai pártok lexikona, 155. 

57  NN 7. köt. 375. Apponyi a jogfolytonosság eszméjét a jogtisztelet és jogbiztonság fogalmaival 
kapcsolta össze. Anka László: Apponyi Albert a Horthy-kori belpolitikában. In: Csaplár-Degovics 
Krisztián – Tornyai Anna (szerk.): Fejezetek a tegnap világából. Budapest, 2009. 188. 

58  NN 7. köt. 377–380. 
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ilyen feladat elvégzésére. Másoknál meg lett volna az affinitás és a képesség, de 
részben taktikai okokból, részben a várható konfrontáció elkerülése végett csak 
kivételes esetben vállalkoztak, nem is annyira elemzésekre, mint inkább probléma-
felvetésekre. A jelzett magatartásra kiváló példa a már említett Apponyi-féle eset. 
Apponyi Albert a békedelegáció élén végzett tevékenysége után, 1920 júliusában 
felszólalt a Teleki-kormány programjáról folyó vitában. Ahelyett azonban, hogy 
magyarázatot adott volna a párizsi levelében leírtakra, illetve kifejtette volna véle-
ményét a jogbiztonságról vagy annak hiányáról, kizárólag egy részkérdés – a vagon-
lakók helyzetének – taglalására szorítkozott.59 

Azok az alapkérdések és fogalmak, amelyek a múlt és a jelen értékelése kapcsán 
felmerültek, végeredményben kifejtetlenek maradtak,60 és a napi politikai harcoknak 
rendelődtek alá.61 A képviselők főleg aktuális feladataikra koncentráltak, illetve egy-
re inkább kiderült, hogy az 1920 első felében oly sokat hangoztatott, pártokon és 
irányzatokon felülemelkedni tudó nemzeti egység eszméjének nem voltak valós 
alapjai. Igen tanulságos ebből a szempontból Bethlen István kormányfői magatartá-
sa. Bethlen 1921 áprilisában szinte közhelyszerűen kijelentette, hogy a keresztény-
nemzeti gondolat híve, miközben jellegzetes, konzervatív szemléletű beszédet 
mondott.62 Amikor pedig 1921 decemberében kormányának újjáalakítására került 
sor, a miniszterelnök már nem volt hajlandó újabb elvi állásfoglalásra, és beszédéről 
sem nyithattak vitát a képviselők.63 

A múltértelmezés és értékelés persze akkor sem volt a politika kizárólagos privi-
légiuma. A nyilvánosság különböző színterein élénk diskurzus bontakozott ki a 
témáról, amely hasonló kulcsfogalmak – ellenforradalom, keresztény-nemzeti eszme, 
jogfolytonosság stb. – köré szerveződött, mint a parlament falain belül.64 Igaz, egy 
lényeges különbséggel, a nemzetgyűlési felszólalásokban a „szegedi gondolat” nem 
jelent meg. A szellemi élet reprezentánsai közül a korszak elején három személy 
munkássága emelkedett ki, Szabó Dezsőé, Szekfű Gyuláé,65 és Prohászka Ottokáré, 

                                                      
59  NN 4. köt. 8–40. 

60  Ormos Mária szerint a későbbiekben a rendszer stabilitását részben az adta, hogy nem volt egysé-
ges és zárt ideológiája. Ormos Mária: Politikai ideológia a két világháború között. In: Vonyó József 
(szerk.): Társadalom és kultúra Magyarországon a 20. században. Budapest, 2003. 86. 

61  Ennek a helyzetnek az állandósulása azzal a következménnyel járt, hogy a múlt a politikai élet 
szereplőinek manipulációs eszköze maradhatott. 

62  NN 9. köt. 184–193. 

63  NN 13. köt. 202. 

64  Ormos: Politikai ideológia, 75–76.; Lackó Miklós: Válságkorszak – válságelméletek. Három alapmű az 
1920-as évek magyar szellemi életéből. Múltunk, 52. évf. (2007) 3. sz. 8. 

65  Lackó Miklós: Válságkorszak – válságelméletek, 12–26. Lackó azonban Horváth Jánost emelte ki 
harmadiknak. Prohászka szellemi téren úttörő és meghatározó szerepére Gyurgyák János: Ezzé lett 
magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Budapest, 2007. 150–153.; Gergely Je-
nő: Prohászka Ottokár. Budapest, 1994. 180–191. 
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de a képviselők beszédeire egyiküknek sem volt jelentős hatása, ami a székesfehér-
vári püspök esetében mindenképpen magyarázatra szorul. Úgy tűnik, Prohászka 
szellemi tekintélyét széles körökben elismerték,66 de csak kevesen vallották magukat 
a követőjének, és hogy elkerüljék az esetleges polémiát, nézeteit, megnyilatkozásait 
inkább udvarias hallgatás övezte. Pedig a különböző publicisztikai írások nagyobb 
figyelmet érdemeltek volna, mert érzékeltették, hogy a világháborús időszaknak és 
az azt követő eseményeknek nincsen, sőt nem is lehet egységes értelmezése, hiszen 
mindenki saját világképe és szellemi horizontja alapján közelíti meg a témát.67 A 
törvényhozásban ez azt jelentette, hogy a képviselők pártállásuk, ideológiai beállí-
tottságuk vagy a változó politikai helyzet függvényében viszonyultak a közelmúlt 
történéseihez,68 függetlenül attól, hogy ennek hangot adtak-e az üléseken.69 

A világháborús, majd a forradalmi események értelmezésének az érzelmi síkon 
való megmaradása, a helyzetelemző diskurzus elmaradása egyik oldalról hozzájárult 
a politikai törésvonalak, ellentétek átmeneti tompításához, másik oldalról viszont 
azt eredményezte, hogy bizonyos kérdések csupán a napi küzdelmekbe beágyazva 
törtek felszínre. Ez pedig azzal járt, hogy az üléseken – függetlenül az éppen tárgyalt 
fő témáktól – bármikor kialakulhattak személyeskedő viták, szópárbajok a képvise-
lők 1918–19-es időszakban viselt dolgairól vagy a királykérdésről.70 

                                                      
66  Ő lett az 1920 júliusában megalakult kormánypárt elnöke. 

67  Gyurgyák: Ezzé lett magyar hazátok,155–501. 

68  Az egyes politikai csoportok 1919–22 közötti helyzetértelmezésének meglehetősen gazdag irodal-
ma van. Gergely Jenő: A „keresztény-nemzeti” ideológia (1919–1944). In: Sánta Ilona (szerk.): Egy le-
tűnt korszakról 1919–1945. Budapest, 1987. 71–92.; Romsics: Bethlen István, 121–123.; Ablonczy 
Balázs: Bethlen István és Teleki Pál konzervativizmusa. In: A magyar jobboldali hagyomány, 173–181.; 
Spannenberger Norbert: A politikai katolicizmus. Uo., 188–195.; Vonyó József: Gömbös Gyula jobbol-
dali radikalizmusa. Uo., 247–262. 

69  Így lett az 1919–20 körül még a keresztény-nemzeti eszme egyfajta keresztényszocialista értelme-
zését adó Prohászkából idővel a bethleni konszolidáció támogatója. Gergely: Prohászka Ottokár, 
202–222. 

70  Az első nemzetgyűlés üléseit – némi túlzással – az efféle viták uralták, háttérbe szorítva az egyéb 
feladatokat. 
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From Revolution to Counter-Revolution: Interpreting the Recent Past in the first National As-
sembly (1920–1922) 

 

The evaluation of the recent past was an unavoidable task for the National Assem-
bly, which was opened on February 16, 1920. In terms of public law, Article One 
passed in 1920 represented the standpoint of complete isolation from the revolu-
tionary period of 1918-19, but it left open several questions. In the first few months 
of the National Assembly it became quite obvious that anti-Revolutionism, the 
Christian-Nationalist idea, legal continuity and the “Doctrine of the Holy Crown” 
were to provide the foundations upon which the corporation would rest. Events of 
the recent past were interpreted in a sentimental way, based on the opposition of 
good and evil. Later this interpretation of the past eased somewhat. The representa-
tives raised numerous issues, primarily in the debates on the government pro-
gramme, but they could not succeed in transforming the Christian-Nationalist con-
cept into a coherent system of ideas and it remained a mere slogan. The fundamen-
tal concepts were gradually subordinated to the daily political quarrels. 
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RÓMAI ÉRTÉKFOGALMAK A 20. SZÁZADI NÉMET KUTATÁSBAN 

 

 

Moribus antiquis res stat Romana virisque – Ennius méltán híressé vált sorát (Ann. fr. 
500 Vahlen) számtalanszor idézték-idézik, így az ókorban – számunkra legalábbis – 
elsőként M. Tullius Cicero. Cicero az Állam című művének 5. könyvében elismerés-
sel adózik Ennius éleslátásának, aki a jóslatokra jellemző megfellebbezhetetlen igaz-
ságot fogalmazott meg egyetlen sorban: a Római Birodalom mind létrejöttét, mind 
tartósságát az ősi moresnak (szokásoknak, hagyományoknak, viselkedési normáknak, 
erényeknek), ill. az azokat követő, azokra példaként tekintő férfiaknak köszönheti.1 
Olyan – általában mos maiorumként emlegetett – fogalmakról van szó (virtus, pietas, 
fides, honos, dignitas, industria stb.), amelyek az ókori Rómában – mindenekelőtt a Kr. 
e. 3–1. század közötti időszakban – a római politikai életet irányító nobilitas tagjai 
számára meghatározó viszonyítási pontot, cselekedeteik végső célját jelentették. 
Több évtizedes kutatás eredményeként általánosan elfogadott nézetté vált, hogy 
ezeknek az „erényeknek” alapvető szerepük volt a római állam stabilitásának a fenn-
tartásában, miként maguk a rómaiak is a pietas, a virtus, a fides stb. népeként határoz-
ták meg önmagukat, és meggyőződésük szerint ezen „értékek”, „erények” követése 
tette sikeressé Rómát.2 

Minthogy a köztársaságkorból ránk maradt latin nyelvű irodalmi szövegekben 
lépten-nyomon ezekbe a fogalmakba ütközünk, magától értetődően elsőként a latin 
filológusok figyelmét vonták magukra. Az ún. „értékfogalmak” (Wertbegriffe)3 egy 

                                                      
1  Cic.; Rep. 5,1,1 „Moribus antiquis res stat Romana virisque, quem quidem ille versum, inquit, vel 

brevitate vel veritate tamquam ex oraculo quodam mihi esse effatus videtur. nam neque viri, nisi 
ita morata civitas fuisset, neque mores, nisi hi viri praefuissent, aut fundare aut tam diu tenere 
potuissent tantam et tam fuse lateque imperantem rem publicam.” A mos és a mos maiorum jelenté-
séről, definiálásának nehézségeiről lásd Bettini, Maurizio: mos, mores und mos maiorum: Die Erfin-
dung der „Sittlichkeit“ in der römischen Kultur. In: Braun, Maximilian – Haltenhoff, Andreas – 
Mutschler, Fritz-Heiner (Hrsgg.): Moribus antiquis res stat Romana: Römische Werte und 
römische Literatur im 3. und 2. Jh. v. Chr. München–Leipzig, 2000. 303–352. 

2  Vö. Hegyi W. György: Mos és res publica. Római történetírás és politikai gondolkodás. Elemzések (PhD 
disszertáció). Debrecen, 2003.; Szekeres Csilla: Bevezetés. In: uő. (szerk.): Tempora et mores. Etikai 
normák és beszédmódok változása a Kr. e. I. sz. és a Kr. u. I. sz. között. Debrecen, 2010. 7–22. 

3  Egy gyűjtőfogalomról van szó, amelyen belül – Haltenhoff tipológiája alapján – vannak erkölcsi 
erények (például pietas, fides, fortitudo), személyes kvalitások (például gravitas), a közösség állapotát le-
író szavak (például concordia, pax), valamint egy sor olyan fogalom, amelyet nagyon nehéz kategori-
zálni (például otium). Vö. Haltenhoff, Andreas: Wertbegriff und Wertbegriffe. In: Moribus antiquis res 
stat Romana, 15–30., itt: 17. A római értékfogalmak és a mos maiorum kapcsolatáról lásd uo., 24. 
sköv. 
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évszázados kutatásának kezdetén azonban még szó sem volt sem „értékekről”, sem 
„értékfogalmakról”, hanem „puszta” fogalomtörténetről, amelyet a 19. század vé-
gén – öt német nyelvű akadémia elhatározásának nyomán – megindult óriási vállal-
kozás, a Thesaurus linguae Latinae nyújtotta kereteken belül műveltek.4 A Thesaurus 
lémmáinak készítése a latin nyelvű anyag céltudatos grammatikai, nyelvtörténeti, 
lexikográfiai kutatását követelte meg; kiváló német filológusok sora vizsgálta az 
egyes szavak, szócsoportok jelentéstartalmát, illetve azok változásait – köztük olyan 
szavakét, amelyeket később a kutatás „értékfogalmaknak” nevezett el. A Thesaurus-
ban felhalmozott tudás jelentőségét aligha lehet túlbecsülni, ugyanakkor a filológu-
sok egy része igyekezett meghaladni annak túlságosan is „vegytiszta” szócikkeit. Ezt 
bizonyítják az olyan nagynevű tudósoknak a humanitasról, a fidesről, az auctoritasról írt 
munkái, mint Richard Reitzenstein (1861–1931), Eduard Fraenkel (1888–1970) vagy 
Richard Heinze (1867–1929), akik ezzel egyszersmind a fogalomtörténeti kutatások 
kezdeményezőivé váltak.5 Mindannyiukat elégedetlenséggel töltötte el a korábbi, 
pozitivista historizmus, a kontextusukból kiszakított szövegek izolált vizsgálata, a 
Quellenkritik, a biografizmus. Ehelyett – főképpen Heinze – a „szintézis” és az 
„interpretáció” programját képviselték, és ebbe a programba illeszkedtek fogalom-
történeti munkáik is.6 

Az általuk kezdeményezett „Begriffsgeschichte” időben egybeesett a római tör-
ténelem mommseni értelmezésének éles kritikájával. A 19. század végére – minde-
nekelőtt Theodor Mommsen Römisches Staatsrecht-jének7 hatására – mintegy kanoni-
zálódott az az ismert polybiosi hármasság, amely a római állam sikerességének alap-
vető okát a consulok, a senatus és a népgyűlés intézménye közötti kiegyensúlyozott 
viszonyban látta (Polyb. 6,11,11–13; 6,18), így a stabilitás alapjának azt a szerkezeti 
folytonosságot tartották, amely mögött „időtlen” állami intézmények és az azok 

                                                      
4  Vö. Rebenich, Stefan: Römische Wertbegriffe: Wissenschaftsgeschichtliche Anmerkungen aus althistorischer 

Sicht. In: Haltenhoff, Andreas – Heil, Andreas – Mutschler, Fritz-Heiner (Hrsgg.): Römische 
Werte als Gegenstand der Altertumswissenschaft. München–Leipzig, 2005. 23–46., itt: 24–26. 

5  Reitzenstein, Richard: Werden und Wesen der Humanität im Altertum. Strassburg, 1907.; Fraenkel, 
Eduard: Zur Geschichte des Wortes fides. Rheinisches Museum, Jg. 71. (1916) 187–199. Heinze műve-
inek bibliográfiáját lásd Heinze, Richard: Vom Geist des Römertums. Darmstadt, 1960. 456–458. Vö. 
Rebenich: Römische Wertbegriffe, 25.; Schmidt, Peter Lebrecht: Zwischen Werttheorie, Begriffsgeschichte und 
Römertum: Zur Politisierung eines wissenschaftlichen Paradigmas. In: Römische Werte, 3–22., itt: 9. sköv. 

6  A program elméleti hátterét a dilthey-i eszmetörténeti hermeneutika hatásában kell látnunk, 
amelynek egyik kezdeményezője Friedrich Klingner (1894–1968) volt. Míg Heinze főleg az iro-
dalmi technika felől közelítette meg az irodalmi alkotásokat, addig Klingner a szerző „élményvilá-
gát” (Erlebniswelt), ezzel a római szellemi világot (römische Geisteswelt) akarta „értőn újra átélni” 
(„verstehend nacherleben”). Schmidt, Peter Lebrecht: Philologie. In: Der Neue Pauly. Bd. 15/2. 
(2002) 278–327. hh., itt: 307–309., 313. h. 

7  Mommsen, Theodor: Römisches Staatsrecht. 1–3. Leipzig, 1874. (Cambridge, 2009) 



RÓMAI ÉRTÉKFOGALMAK A 20. SZÁZADI NÉMET KUTATÁSBAN 

319 

működését szabályozó jog állt. Mommsen szerint ez adta a római állam lényegét.8 A 
jogi-intézményi aspektus túlsúlyával, Mommsen államjogi szemléletmódjával szem-
ben a mindössze 25 éves Matthias Gelzer (1912) a római állam stabilitásának okát 
nem annak jogrendjében, hanem társadalmi viszonyaiban vélte felfedezni.9 A köz-
társaságkori Rómát egyértelműen a nobilitas politikai uralma jellemezte, amit Gelzer 
szerint – tekintettel arra, hogy a magistratusokat választották – nem lehet az alkot-
mánnyal magyarázni, sokkal inkább a római társadalom sajátos viszonyaival.10 Ezt a 
társadalmat sokrétű személyes kapcsolatok – politikai barátság, anyagi (pénzbeli) 
kötelezettségek – hálója szőtte be, amely meghatározta a politikai hatalom megosz-
tásának a módját.11 Gelzernél még szó sincs „értékfogalmakról”, idealizált római 
„erényekről”, ellenkezőleg: az ifjú „társadalomtörténész” arról ír, hogy a birodalom 
növekedésével párhuzamosan a hatalomért folyó küzdelem a nobilitason belül egyre 
erőteljesebbé vált, melynek során a régi római „erkölcsiséget” (Sittlichkeit) a „mo-
dern hellenisztikus gondolkodásmód könnyedén átugrotta”.12 Ugyanakkor a politi-
kai életet alapvetően meghatározó interperszonális viszonyok, kölcsönös függősé-
gek rendszere ráirányította a figyelmet az amicitia, a gratia vagy a beneficium fogalmá-
nak jelentőségére, és világossá tette, hogy ezek vizsgálata kulcsfontosságú a politikai 
stabilitás jelenségének megértéséhez. 

A Mommsen-tanítvány Richard Heinze 1921-ben a „Róma nagyságának okai-
ról” tartott rektori beszédében ugyancsak bírálta azt a felfogást, amely egysíkúan a 
jog szabályozta intézmények működésével magyarázta a római állam sikerességét. A 
fő kérdés ugyanis továbbra is ez volt: mi állt ennek a sikerességnek a hátterében? A 
kérdést Heinze a közelmúlt – a világháború – eseményeinek fényében a következő-
képpen fogalmazta meg: „Népeket láttunk felemelkedni és elsüllyedni, államokat 
keletkezni és lehanyatlani, egy földrész politikai átfordulását éltük át. Ezzel a jelen-
nel eltelve a filológus mintegy új szemmel néz annak a birodalomnak – az imperium 
Romanumnak – régóta ismertnek hitt képére, amely egy évezred alatt lassú növeke-
dése során meghódította a világot, majd hosszantartó állandóságot mutatva uralta 
azt. És újra felmerül az a régi, már oly gyakran feltett és minden alkalommal más-

                                                      
8  Vö. Linke, Bernhard – Stemmler, Michael: Institutionalität und Geschichtlichkeit in der römischen 

Republik: Einleitende Bemerkungen zu den Forschungsperspektiven. In: Linke, Bernhard – Stemmler, Mi-
chael (Hrsgg.): Mos maiorum: Untersuchungen zu den Formen der Identitätsstiftung und Stabilisie-
rung in der römischen Republik. (Historia Einzelschriften, Bd. 141.) Stuttgart, 2000. 1–23., itt: 1. 
sköv. 

9  Gelzer, Matthias: Die Nobilität der römischen Republik: Die Nobilität der Kaiserzeit. (Mit einem Vorwort 
und Ergänzungen zur Neuausgabe von Jürgen von Ungern-Sternberg. Zweite, durchgesehene 
Auflage) Stuttgart, 1983.; Ungern-Sternberg, Jürgen von: Vorwort. In: Gelzer: Die Nobilität der 
römischen Republik, V–VIII., itt: V.; Christ, Karl: Klios Wandlungen: Die deutsche Althistorie vom Neu-
humanismus bis zur Gegenwart. München, 2006. 45. sköv. 

10  Gelzer: Die Nobilität der römischen Republik, 43. 

11  Uo., 115. sköv. 

12  Uo., 116. 
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képpen megválaszolt kérdés: mi az oka Róma nagyságának?”13 Majd a polybiosi és a 
mommseni válasszal – kevert alkotmány, illetve „kizárólag a politikai centralizáció 
energikusan véghezvitt rendszere” – folytatva leszögezi: „Az intézmények, lehetnek 
bármily jelentősek és fontos következményekkel járók, sohasem lehetnek a politikai 
fejlődés elsődleges okai; mögöttük ott állnak az emberek, akik létrehozták, fenntar-
tották, hordozták azokat.” „Embereken” az egész népet kell érteni, amelynek „sajá-
tosságát”, „lényegét” (Wesen) Eduard Spranger „Lebensformen”-elméletét alkal-
mazva határozza meg. A római nép ebben a tekintetben megfelel annak, amit az 
individuum szintjén Spranger „Machtmensch”-nek nevez.14 Ezt a római népet 
(Römertum) a korai időkben mint „lelki egységet” (seelische Einheit) jellemzi,15 amely-
nek sikeres hatalmi politikáját két elengedhetetlenül szükséges tényező megléte ma-
gyarázza: az egyik a hatalomnak a néplélekben (Volksgeist) gyökerező szívós akarása 
(Wille zur Macht); a másik „egy olyan tartós vezetés, amely ért ahhoz, hogy a népaka-
ratot helyes módon irányítsa és használja ki”.16 A római hatalmi politika indítéka 
nem a kapzsiság, nem az anyagi jólét, hanem a hatalomvágy (Herrschsucht).17 A „ró-
maiság” (Römertum) eme lényegének megértéséhez a legtöbb segítséget az nyújtja, ha 
a morális, vallási és politikai nyelv terminusait „teljes, eredeti jelentésükben ragadjuk 
meg”, úgy, „ahogyan a római irodalom kezdetén lépnek elénk.”18 – Elgondolkodta-
tó szavak a későbbi német történelem ismeretének fényében. Heinze elkötelezett 
republikánusként 1921-ben azzal zárta beszédét: „Mi nem akarunk hatalmi embe-
rekké (»Machtmenschen«) válni, még akkor sem – és ez biztosan nincs így – ha 
képesek lennénk rá.”19 Erich Burck Heinze 1938-ban kiadott „Kleine Schriften”-
jében ugyanakkor már magától értetődően a Zeitgeist jegyében jellemezte ezt a kuta-
tási irányt, amely szerinte egyre erőteljesebben fordult Róma „állami-politikai, népi 
(»völkisch«) és vallási erői felé”.20 Mindaz, amire Heinze életművében legfeljebb 
utalásokat találunk, az az első világháború után egyre inkább átpolitizálódó latin 
filológián belül hamarosan gyakorlattá vált.21 A sokat ígérő fogalomtörténet, alig-

                                                      
13  Heinze, Richard: Von den Ursachen der Größe Roms. Rektoratsrede. Leipzig, 1921. In: Oppermann, 

Hans (Hrsg.): Römertum: Ausgewählte Aufsätze und Arbeiten aus den Jahren 1921 bis 1961. 
(Wege der Forschung, Bd. 18.) Darmstadt, 1962., 19703 11–34., itt: 11. 

14  Uo., 13. 

15  Uo., 15. 

16  Uo., 18. 

17  Uo., 19. sköv. 

18  Uo., 15. 

19  Uo., 33. 

20  Schmidt: Zwischen Werttheorie, Begriffsgeschichte und Römertum, 12. 

21  Vogt, Joseph: Die römische Republik. Freiburg im Breisgau, 1932. 45. (idézi Rebenich: Römische 
Wertbegriffe, 30.) „Dem unbedingten römischen Willen zur Macht »eignet eine ungebrochene 
Selbstbejahung und der naturhafte Zwang, andere nach eigenem Willen zu lenken.«“; Christ: Klios 
Wandlungen, 82. sköv. 
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hogy elkezdődött, átalakult azon időtlennek, ideálisnak tekintett „római értékek” 
(Römerwerte) kutatásává, amelyeket aztán példaként állítottak saját koruk elé.22 Ennek 
a folyamatnak a megértéséhez látnunk kell, hogy a Begriffsgeschichte művelőinek erede-
ti szándéka a 19. századi historizmus értékrelativizmusának meghaladása volt, amely 
végül az ókori rómaiak „erkölcsiségének” ünneplésébe torkollott. Mindennek alap-
vető oka a német latin filológia és ókortörténet már említett átpolitizálódása: az 
1920-as évektől az ókortudománynak is hozzá kellett járulnia „Németország meg-
újulásához”,23 melynek egyik eszköze a „Römertum”, a római értékek rendszerének 
eszményítése volt. Olyan politikai „erényeket” dicsőítettek, amelyek a Weimari 
Köztársaság idején a konzervatív-antidemokratikus politikai szóhasználat állandó 
elemei voltak: engedelmesség, tekintély, hűség. 

A nemzetiszocialista hatalom éveiben a római értékfogalmak német kutatói –
értelemszerűen – különféleképpen viszonyultak „Németország megújulásának” az 
elvárásához. A 30-as években számos tanulmány, disszertáció született, melynek 
témája egy-egy olyan római „Wertbegriff”, mint a pietas (Th. Ulrich, 1930.; J. Liegle 
1933), az officium (E. Bernert, 1930), a dignitas (H. Wegehaupt, 1932), a honos (F. 
Klose, 1933), a princeps (A. Gwosdz, 1933), az auctoritas (F. Fürst, 1934.; U. Gmelin, 
1936), a mos maiorum (H. Rech, 1936), a res publica (R. Stark, 1937), a dux (E. 
Knierim, 1939), a libertas (H. Kloesel, 1935) a comitas, facilitas, liberalitas (K. H. Heuer, 
1941). Mindezek túlnyomó része – az egyetlen kivétel Gmelin – mentes a kor poli-
tikai befolyásától, ellentétben a tankönyvekkel és a tanároknak írt folyóiratcikkekkel, 
amelyek megmutatják – Carl Joachim Classen szavaival élve –, hogy csekélyke szel-
lemek milyen buzgón és készségesen rótták le hozzájárulásukat az új áramlatokhoz, 
a régi római erényeket kínálva fel ahhoz, hogy abból egy északias jellegű „rómaisá-
got” kreálhassanak.24 Ám tévedés volna azt gondolni, hogy csupán „kis szellemek” 
állították a „Römertum”-mal és a „Römerwerte”-vel kapcsolatos munkásságukat a 
„Harmadik Birodalom” szolgálatába. Olyan, egyébiránt neves filológusok nevét kell 
megemlíteni, mint például Viktor Pöschl, Erich Burck vagy Hans Drexler. Az 1933 

                                                      
22  Vö. Meister, Karl: Die Tugenden der Römer. Rektoratsrede. Leipzig, 1921. In: Oppermann, Hans: 

Römische Wertbegriffe. (Wege der Forschung, Bd. 34.) Darmstadt, 1974. 1–22. „Die Römer ha-
ben in sich sittliche Werte geschaffen, die uns in unserer heutigen Not innerlich stärken können.“ 
Joseph Vogt 1926-ban a homo novus-t a „személyes érték” politikusaként aposztrofálta, aki a 
„Machtmensch” ideáltípusát testesíti meg. Rebenich: Römische Wertbegriffe, 30. 

23  Christ: Klios Wandlungen, 38. 

24  Classen, Carl Joachim: Die Welt der Römer: Studien zu ihrer Literatur, Geschichte und Religion. (Unter 
Mitwirkung von Hans Bernsdorff herausgegeben von Meinolf Vielberg) Berlin–New York, 1993. 
40–41. „Dagegen lehren die Schulbücher und mancher für den Lehrer bestimmte Zeitschriften-
aufsatz jener Zeit, wie eilfertig kleine Geister den neuen Strömungen ihren Tribut zu zollen bereit 
waren: Altrömische Tugenden wurden aufgeboten, um ein nordisch geprägtes Römertum erstehen 
zu lassen.“ A felsorolt tanulmányok, disszertációk forrása ugyancsak Classen, Carl Joachim: 
Virtutes Romanorum nach dem Zeugnis der Münzen republikanischer Zeit. In: Classen: Die Welt der 
Römer, 1993. 39–61., itt: 40. Ugyanitt találhatóak a részletes bibliográfiai adatok. 
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és 1945 között játszott szerepüket Peter Lebrecht Schmidt sorrendben a „Mitläu-
fer”, „Mitgestalter” és a „Mitverantwortlicher” – magyarra nehezen lefordítható – 
szavakkal jelöli. Ugyanő úgy véli, hogy a filológusok egy kompromisszumkész cso-
portja (Viktor Pöschl,25 Erich Burck,26 Ulrich Knoche, Hellfried Dahlmann27) a 
„Römerwerte”-t viszonylag ártalmatlan ajánlatnak szánta a nemzetiszocialista re-
zsim számára. Az olyan vezető nemzetiszocialistáknak, mint Hans Drexler (1937-től 
párttag) vagy Hans Oppermann (1937-től párttag) viszont éppen ezért nem volt 
elég érdekes a „Römerwerte”, amely mint kutatási terület nem volt alkalmas terepe 
az egyértelműen elvárt antiszemita megnyilvánulásoknak.28 Drexler és Oppermann 
majd csak 1945 után csatlakozik ehhez az immár „hatástalanított” kutatási terület-
hez, hogy néhány évtizeddel a háború után éppen ők adjanak ki gyűjteményes köte-
teket a hasonlóképpen nemzetiszocialista érzelmű Ernst Anrich által alapított Wis-
senschaftliche Buchgesellschaftnál a Wege der Forschung sorozatban.29 Természetesen 
az ókortudomány másik ága, az ókortörténet sem maradt mentes az efféle megnyil-
vánulásoktól. Ekképpen „alkotta meg” Otto Seel 1939-ben tartott beszédében30 a 
clementia Caesaris fasiszta interpretációját,31 a nemzetiszocializmus elkötelezett híve – 
az egyébként kiváló tudós – Joseph Vogt pedig Hitler megjegyzéseire támaszkodva 
„példaképszerű jelentőségűnek” nevezte a római történelmet, mivel Rómától lehet 
megtanulni az „ösztönös önfenntartást” (instinktsichere Selbsterhaltung), „amely a lé-
nyétől idegent elvetette, és azt, amit átvett, alárendelte az állam és az uralom legfőbb 
értékének” („die das Wesensfremde ablehnte und das Übernommene dem obersten 
Wert des Staates und der Herrschaft unterordnete“).32 Johannes Stroux számára az 
imperator fogalmának kutatása arra nyújtott alkalmat, hogy az augustusi princi-
patusban „a népi megújulás időszakát” („eine Zeit völkischer Erneuerung“) és a 
„Harmadik Birodalom” elődjét ünnepelje.33 

                                                      
25  Pöschl, Viktor: Grundwerte römischer Staatsgesinnung in den Geschichtswerken des Sallust. (Habilitations-

schrift) Berlin, 1940. 

26  Burck, Erich: Altrömische Werte in der augusteischen Literatur. Frankfurt, 1938. 

27  Knoche 1934-ben a gloria-ról és a magnitudo animi-ről értekezett, Dahlmann ugyanebben az évben a 
clementia Caesaris-ról. Vö. Knoche, Ulrich: Magnitudo animi. Leipzig, 1935.; Dahlmann, Hellfried: 
„Clementia Caesaris”. Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung, Jg. 10. (1934) 17–26. 
[In: Römertum, 188–202.] 

28  Schmidt: Zwischen Werttheorie, Begriffsgeschichte und Römertum, 16–18. 

29  Römertum; Oppermann, Hans (Hrsg.): Humanismus. (Wege der Forschung, Bd. 17.) Darmstadt, 
1970.; Drexler, Hans: Politische Grundbegriffe der Römer. Darmstadt, 1988. 

30  Seel, Otto: Caesar und seine Gegner: Vortrag gehalten vor der Universität Erlangen am 3. März 1939. 
(Erlanger Universitätsreden, Bd. 24.) Erlangen, 1939. 

31  Vö. Rebenich: Römische Wertbegriffe, 34–35. 

32  Idézi Rebenich: Römische Wertbegriffe, 31.; Christ: Klios Wandlungen, 86. 

33  Stroux, Johannes: Imperator. Die Antike, Jg. 13. (1937) Heft 3. 197–212. 
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1945 után az értékfogalmak vizsgálata mint kutatási irány válságba jutott, hiteltelen-
né vált, amit a fentiek értelmében számos tényező idézett elő, így prominens képvi-
selőinek nemzetiszocialista elkötelezettsége és az ideologizálás következtében tu-
dományosságának a megkérdőjeleződése. Mindemellett nem kis súllyal esett latba az 
a tény, hogy a konkrét társadalmi valóságból kiszakított, időtlen értékekként felfo-
gott fogalmak kutatása súlyos elméleti és módszertani hiányosságok miatt megre-
kedt a szemantikai, lexikográfiai vizsgálatok szintjén. E kutatási terület mindezek 
ellenére – tekintettel az ókortudományi kutatásokon belüli jelentőségére – 1945 
után sem halt el teljesen: mint más tudományterületek esetében, itt is mintegy záró-
jelbe tették az 1933 és 1945 közötti éveket, hogy a Weimari Köztársaság időszaká-
hoz, jelen esetben Richard Heinzéhez nyúljanak vissza mint kiindulóponthoz. A 
kutatás teoretikus és módszertani deficitjei azonban lényegében a 20. század végéig 
megmaradtak. 

Az értékfogalmak vizsgálata – jóllehet nem korlátozódik kizárólag a német ókor-
tudományra – kétségkívül mindenekelőtt a német kutatás felségterületének számít. 
Mintegy egy évszázados történetét tanulmányozva a német kutatók számos tanul-
sággal járó következtetést fogalmaztak meg. Egy olyan kutatási területről van szó, 
amely különösképpen alkalmas volt arra, hogy a tudomány művelésének íratlan 
szabályait személyes politikai meggyőződésüknek, karrierjüknek alárendelő, vagy 
azzal összeegyeztetni próbáló latin filológusok, ókortörténészek munkássága révén 
az éppen aktuális ideológia, a hatalom politikai elvárásainak kiszolgálójává váljék. 
Különösképpen 1933 és 1945 között a német ókortudósok egy része a római érték-
fogalmak vizsgálatát arra használta, hogy a nemzetiszocialista rezsim ideológiájához 
mintegy „tudományos” alátámasztást nyújtson.34 Másrészről a római szerzők szöve-
gei által felvetett kérdésekre a saját koruk kínálta válaszokat adtak, meghamisítva 
ezzel azt a történeti múltat, amelyhez a kutatónak a lehető legelfogulatlanabbul kell 
viszonyulnia. Tevékenységükkel nem csupán egy kutatási irányt tettek hiteltelenné, 
de legalábbis gyanússá – ami csaknem annak teljes megszűnésével járt –, de súlyos 
árnyékot vetettek az ókortudomány egészére is. A német ókortudomány az elmúlt 
évtizedekben nagyon sokat tett azért, hogy felfedje a „római értékfogalmak” kutatá-
sának ideológiai hátterét a nemzetiszocializmus idején, ebből fakadóan különösen 
érzékeny az ideologizálás ma is fenyegető veszélyére: óva int attól, hogy ismét időtlen 

                                                      
34  Vö. Mutschler, Fritz-Heiner: Virtus 2002: Zur Rolle der „römischen Werte“ in der Altertumswissenschaft. 

Gymnasium, Jg. 110. (2003) 363–385., itt: 364. Az ókortudomány és a nemzetiszocializmus viszo-
nyát az 1970-es évek végétől számos tanulmány, tanulmánykötet és könyv igyekszik tisztázni, a 
legfontosabb tételeket illetően lásd Mutschler: Virtus 2002, 364., 3. j.; Schmidt: Zwischen Werttheorie, 
Begriffsgeschichte und Römertum.; Rebenich: Römische Wertbegriffe. Az első, azóta is értékállónak bizo-
nyult monográfiát erről a kérdésről Volker Losemann írta 1977-ben: Nazionalsozialismus und Antike: 
Studien zur Entwicklung des Faches Alte Geschichte 1933–1945. Hamburg. 
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érvényű értékeket, erényeket kreáljanak ezekből a fogalmakból azért, hogy mintegy 
az európai értékek védelmében példaként állítsák őket a jelenkor elé.35 

Az értékfogalmak kutatása – a múlttal való kritikus szembenézés eredményeként 
új módszerekkel, új kérdésfeltevésekkel – újjáéledt a német ókortudományban, és 
ma is igen nagy lendülettel folyik. A 80-as évektől kezdve egyik fő feladatának azt 
tartja, hogy megkíséreljen választ adni arra a kérdésre, milyen alapvető elvek határoz-
ták meg a római köztársaság működését.36 Elfogadottá vált az a nézet, hogy a társa-
dalom, mindenekelőtt a nobilitas tagjainak viselkedését elsősorban nem a jog, hanem 
íratlan normák, szabályok befolyásolták, amelyek a történeti antropológia37 kutatási 
eredményei szerint sokszor nem is jelentek meg a nyelvi kifejezés szintjén, sőt, még 
csak nem is tudatosultak feltétlenül. Három egyenrangúnak tekintett komponens – 
a jog objektív szférája, a kollektív világlátás szubjektív terrénuma és az individuum 
mint folyton változó, szabadon cselekvő egyedi tényező – együttes vizsgálata segít-
het annak megértésében, hogy egyének, társadalmi csoportok cselekedeteit alapve-
tően mi motiválhatta.38 

A legutóbbi években eme ókortudományi kutatási irány központja a Technische 
Universität Dresden, ahol 1997-től az Institutionalität und Geschichtlichkeit című kutatá-
si program (Sonderforschungsbereich 537) keretén belül két alprojektbe rendezve – 
ám az interdiszciplinaritás jegyében egyszersmind szoros együttműködésben – folyt 
a munka.39 Az eredményeket mára már tekintélyes méretűvé duzzadt szakirodalom 
foglalja össze,40 amely az egyre inkább elavultnak tekintett „értékfogalom” (Wertbe-
griff) kifejezés helyett szívesebben használja a „Lebensbegriff”, „Leitbilder”41 szavakat, 

                                                      
35  Vö. Mutschler, Fritz-Heiner: Einleitung. In: Römische Werte, VII–XIV. 

36  Linke – Stemmler: Institutionalität und Geschichtlichkeit, 7. sköv. 

37  Eme viszonylag új kutatási irány bő szakirodalmából csak néhány példa: Giardina, Andrea (Hrsg.): 
Der Mensch der römischen Antike. Frankfurt am Main, 1997. (= L’uomo Romano. Roma–Bari, 1989.); 
Lentano, Mario: Il dono e il debito. Verso un’antropologia del beneficio nella cultura romana. In: Römische 
Werte, 125–142; Beltrami, Lucia: Il De clementia di Seneca: un contributo per l’analisi antropologica del 
valore della clementia. In: Römische Werte, 143–172. 

38  Vö. Linke – Stemmler: Institutionalität und Geschichtlichkeit, 11. 

39  A latinista részprojekt – A1 – vezetője Fritz-Heiner Mutschler, címe: „Literarische Kommunikati-
on und Werteordnung“, az ókortörténeti részprojekt – A2 – vezetője Martin Jehne, címe: „Der 
römische mos maiorum von den Anfängen bis in die augusteische Zeit. Öffentliche Rituale und so-
ziopolitische Stabilität“. A két alprojekt összefoglaló címe: „Der römische mos maiorum von den 
Anfängen bis in die augusteische Zeit. Inhalte, Tradierungsmechanismen, Stabilisierungs-
leistungen.“ 

40  A szakirodalomról részletes tájékoztatást nyújtanak a hivatkozott bibliográfiai tételek. 

41  Vö. Hölkeskamp, Karl-Joachim – Rüsen, Jörn – Stein-Hölkeskamp, Elke (Hrsgg.): Sinn (in) der 
Antike: Orientierungssysteme, Leitbilder und Wertkonzepte des Altertums. Mainz, 2003. Jóllehet a 
„Leitbild” a legkülönfélébb tudományterületeken a hatvanas évek óta alkalmazott, és főképpen az 
utóbbi években felettébb sokat használt német terminus, ma sem létezik általánosan elfogadott de-
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egyértelművé téve, hogy a kutatás nem absztrakt fogalmak, idealizált értékek rend-
szerére irányul, hanem az adott történeti valóságban gyökerező, példaszerűnek te-
kintett, megélt, ritualizált cselekvési és kommunikációs minták vizsgálatára.42 Ezzel 
összefüggésben az ókortudomány mindhárom diszciplínájára – filológia, ókortörté-
net, klasszika-archeológia – kiterjedő, azok szoros együttműködésén alapuló kutatá-
si projektről van szó, amely az ún. értékfogalmak jelentéstartalmának körültekintő, 
differenciált megvilágításán túl magában foglalja annak vizsgálatát is, hogy a bennük 
megjelenő viselkedési normák hogyan tudatosultak az ókori rómaiakban, miként 
váltak kötelező érvényűvé, milyen mechanizmusok révén érvényesültek és voltak 
képesek hozzájárulni a római társadalmi-politikai viszonyok stabilitásához. A kuta-
tás a különböző műfajú irodalmi szövegeken (történetírás, eposz, dráma, líra), a 
feliratos emlékeken túl minden más kommunikációs formára (képzőművészeti áb-
rázolások, építészeti emlékek, érmék) kiterjed;43 különös figyelmet fordít az ún. 
politikai rituálék (például pompa funebris, triumphus),44 a hatalomgyakorlás alátámasztá-
sára szolgáló szimbolikus aktusok és a példaszerű tetteket – a mos maiorum-ot preg-
náns formában – megjelenítő ún. exemplumok, az értékfogalmak feltételezett szitua-
tív jellegének vizsgálatára.45 Az új kutatási módszerekkel operáló munkák46 mellett 
természetesen sorra születnek „klasszikus” értelemben vett ókortörténeti tanulmá-
nyok is. Közös jellemzőjük a folytonos önreflexió annak érdekében, hogy azok a 
fogalmak, amelyek az ókorban a politikai kommunikáció lényegét adták – kiszakítva 
saját kontextusukból – többé ne válhassanak semmiféle ideológia eszközévé. 

                                                      
finíciója. A problémáról lásd Giesel, Katharina D.: Leitbilder in den Sozialwissenschaften: Begriffe, Theo-
rien und Forschungskonzepte. Heidelberg, 2007. 

42  A római értékfogalmak és a cselekvés összefüggéséről lásd Schneider, Wolfgang Christian: Vom 
Handeln der Römer: Kommunikation und Interaktion der politischen Führungsschicht vor Ausbruch des Bürger-
kriegs im Briefwechsel mit Cicero. Hildesheim–Zürich–New York, 1998. 

43  A képzőművészeti ábrázolások ilyen szempontú vizsgálata szoros összefüggésben áll az ún. emlé-
kezet-kutatásokkal. Vö. Hölscher, Tonio: Die Alten vor Augen: Politische Denkmäler und öffentliches Ge-
dächtnis im republikanischen Rom. In: Melville, Gert (Hrsg.): Institutionalität und Symbolisierung: 
Verstetigungen kultureller Ordnungsmuster in Vergangenheit und Gegenwart. Köln–Weimar–
Wien, 2001. 183–212. 

44  Vö. Jehne, Martin – Mutschler, Fritz-Heiner: Texte, Rituale und die Stabilität der römischen Republik. 
Antike Welt, Jg. 31. (2000) 551–556., itt: 554. sköv. 

45  Vö. Mutschler: Virtus 2002. Az exemplumokat a mos maiorum intézményanalitikus interpretációjának 
keretén belül mint szimbolikus reprezentációkat vizsgálja Andreas Haltenhoff. Lásd Haltenhoff, 
Andreas: Institutionalisierte Geschichten: Wesen und Wirken des literarischen exemplum im alten Rom. In: 
Institutionalität und Symbolisierung, 213–218. Lásd még Stemmler, Michael: Institutionalisierte Ge-
schichten: Zur Stabilisierungsleistung und Symbolizität historischer Beispiele in der Redekultur der römischen Re-
publik. In: Institutionalität und Symbolisierung, 219–240. 

46  Rebenich: Römische Wertbegriffe, 46. felhívja a figyelmet arra, hogy az ókortörténeti kutatások, így az 
értékfogalmak vizsgálata számára iránymutató példaképek lehetnek például olyan, az újhistorizmus 
körébe tartozó munkák, mint Willibald Steinmetz könyve (Das Sagbare und das Machbare: Zum Wan-
del politischer Handlungspielräume. England 1780–1867. Stuttgart, 1993.), amely a politikai játékterek 
változását mutatja be a nyelvben, illetve a nyelven keresztül. 



 

326 

CSILLA SZEKERES 

Roman Concepts of Value in Twentieth Century German Research 

 

The paper gives a short review about a particular field of ancient studies, ‘Wertbe-
griffe’ in German research. The term embraces concepts – the so called mores, mos 
maiorum (customs, traditions, values, norms) of ancient texts – played an important 
role in Roman political vocabulary. Ancient authors were convinced of the central 
role of these concepts (values) in the stability of the Roman state, thus, the discus-
sion of them is a very significant field in ancient Roman research. The project is 
mainly pertaining to the German scholarship. Its history is illuminating some impli-
cations of the problems on ‘Begriffsgeschichte’ and on Roman values as well as on 
the perils of the politicization menacing the scholarly research when scholarship 
becomes subservient of current political expectations. The latter stood out in a 
really sharp way in the German research of the 1920s and in the era of National 
Socialism. 
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A POLITIKAI HAZUGSÁGOKRÓL 

 

 

Azon állítások bizonyítására, hogy a politika az igazság elrejtésének különösen al-
kalmas és változatos terepe, illetve, hogy a politika szereplői mindig is erős vonzal-
mat tápláltak a hazugságok iránt, aligha kell hosszan példákat sorolnom vagy kimerí-
tő fejtegetésekbe bocsátkoznom. Az, hogy a politika és a hazugság viszonya első 
látásra ilyen magától értetődőnek tűnik, nem jelenti azonban azt, hogy a kérdés ne 
lenne érdekes normatív és analitikus szempontból egyaránt. De mi teszi a hazugsá-
got politikai szempontból érdekessé és különlegessé? Van-e a politikai hazugságnak 
valamilyen sajátos vonása? Milyen körülmények között engedhető meg a hazugság a 
politikában, és milyen következményekkel jár arra nézve? 

Ha a politika, vagy általában a politikai gondolkodás történetén végigtekintünk, 
akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy az igazmondás soha sem tartozott a politikai 
erények közé. A politikában, ahol a meggyőzés és a befolyásolás megnyitja az utat a 
cselekvés előtt, ott az igazságnak és hazugságnak különösen nagy szerepe van. A 
politika célja általánosságban véve az, hogy magának nagyobb mozgásteret teremt-
sen, és ennek instrumentáriuma mindig is igen változatos volt. Ezt a tényt azonban 
nem intézhetjük el azzal, hogy a politikában hazudni szoktak, ugyanis a hazugság a 
politikában az igazság elrejtésének csak egyik, jóllehet eminens formája. Az elhallga-
tás és titoktartás, elterelés és magyarázkodás, hírbehozás és inszinuáció, eufemizálás 
és túlzás mind az igazság elrejtésének formái, amelyek rokonságot mutatnak, de 
nem azonosak a hazugsággal. Az, hogy a politikában a valóság és a beszéd között 
gyakran ellentét vagy legalábbis eltérés van, nem jelenti azt, hogy itt kizárólag ha-
zugságról van szó. A politika szereplői általában veszik maguknak a jogot, hogy ne 
mondjanak igazat, úgy vélik, sem nem hasznos, sem igény nincs rá, hogy minden 
körülmények között ezt tegyék. Az igazmondás ebben az esetben sokkal inkább egy 
stratégiai kalkulusnak van alávetve, amelynek alapján az igazság kimondásának és 
elrejtésének kizárólag instrumentális jellege van. Nem azért mondanak igazat, mert 
igaz, és igazat mondani mindenkor kötelesség, hanem azért, mert adott helyzetben 
ez szolgálja jobban az érdekeket, éppen úgy, ahogyan más esetekben az igazság 
elrejtése vagy a hazugság. Igazság és nem igazság között ez a használat tehát nem 
tesz különbséget. Önmagában egy tény kimondása a politikában jelentőség és jelen-
tés nélküli, sokkal fontosabb ennél, hogy milyen összefüggésben jelenik meg, illetve 
milyen értelmezési környezetbe kerül bele, de az, hogy a tényeken mindenkor vitat-
koznak, nem az igazságvágy ellen szól, hanem éppen mellette, ezért alapvetően 
meghatározza a politika igazsághoz és hazugsághoz való viszonyát. 
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A titok és az igazság elrejtése 

 

Ami az elhallgatást illeti, az igazság elrejtésének technikái között talán ez az egyik 
legrégebbi, természete szerint azonban nehéz megragadni a titok politikai miben-
létét, mert nem annyira a tartalma és a tárgya érdekes, hanem az, ami életre hívja. 
Vannak ugyan hagyományosan a titoktartás körébe tartozó területek, mint a had-
ügyek és pénzügyek, de a titkok nem merülnek ki ennyiben, mivel jellemzően sajá-
tos cselekvésformákhoz és közösségi viszonyokhoz kötődnek. A hallgatás, vagy 
méginkább elhallgatás mint arcanum az ókor óta ismert, és eredetileg nem csak az 
általános titoktartást jelentette, hanem egyfajta titkos gyógyhatást vagy gyógyítóerőt 
is. A későbbiekben a secretum már egyértelműen olyan dolgokra vonatkozott, ame-
lyek el vannak rejtve a be nem avatott szemek és fülek elől, de elvben tudhatók és 
megismerhetők. Georg Simmel szerint a titkok azért nélkülözhetetlenek, mert a 
birtokos személyének kivételezett helyet biztosítanak.1 

Ha az elhallgatás jelenségét közelebbről szemügyre vesszük, akkor legalább két-
féle titkot különböztethetünk meg: egy egyszerű és egy reflektált titkot.2 Egyszerű 
titok, amikor annak létét elismerik, de tartalmát nem, és ezzel mindenféle félreve-
zetésre adnak alkalmat úgy, hogy felébresztik iránta a kíváncsiságot, és így a fon-
tosság és beavatottság aurájával ruházzák fel. Ezzel párhuzamosan a be nem ava-
tottak számára az illetéktelenség érzése mellett igyekszenek elhitetni, hogy az igaz-
ság számukra inkább csapás, mint áldás. Ez a felfogás eleve feltételez egy kölcsö-
nös előnyt, amelyet az elhallgatás révén lehet elérni, és amely így minden titoktar-
tást legitimál. A reflektált titkoknak még a tényét sem ismerik el, de ezzel azt koc-
káztatják, hogy mindörökre feledésbe merülnek, és fontosságuk is elvész. A hallga-
tás a modern államok kialakulásától kezdve mindig is eminens politikai ügy volt, 
mivel alapvetően a status quo fenntartására irányult. A hallgatás a hazugsággal 
szemben nem a dolgok megváltoztatására irányul, hanem megvédésére és fenntar-
tására. Az arcana imperii mindig arra utal, hogy van olyan tudás, amelyet nem szabad 
mások kezére juttatni, mert azzal a titkok tudója végzetes hátrányba kerül. Reinhart 
Koselleck szerint például a szabadkőművesség titkainak funkciója az abszolutista 
állam keretein belül fontosabb, mint annak vélt vagy valós tartalma, amit egyébként 
is hiába keresnénk.3 „A titok elfedi […] a felvilágosodás politikai ellenoldalát.”4 
Ami azonban lehetséges volt az abszolutizmus vagy a felvilágosodás korában, az 
ma már elképzelhetetlen. A titkot mint az államszervezés elvét felváltotta a nyilvá-
nosság, amely nem az elrejtésre helyezte a hangsúlyt, hanem az átláthatóságra. 

                                                      
1  Simmel, Georg: A titok és a titkos társadalom. In: uő.: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. 

Budapest, 1973. 311–345. 

2  Jütte, Daniel: Das Zeitalter des Geheimnisses. Göttingen, 2011. 9–25. 

3  Koselleck, Reinhart: Kritik und Krise. Frankfurt am Main, 1959. 57. 

4  Uo., 56. 
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Mindez persze nem jelentette a titoktartás és elhallgatás végét, hanem még kedve-
zőbb terepet készített elő az igazság elrejtésének olyan változatos formái számára, 
mint amilyen a hazugság is. 

 

Platón és Machiavelli a politikai hazugságról 

 

Kétségtelen, hogy a hazugság legalább olyan régi, mint a titoktartás, és számos ro-
kon vonást mutat vele, de mégiscsak önálló politikai műfaj. A hazugság, ha triviális 
értelemben használjuk, akkor nem más, mint mások félrevezetése érdekében meg-
fogalmazott hamis állítás, de a helyzet a politika és a hazugság viszonyában nem 
ennyire egyszerű, ezért meg kell azt vizsgálnunk az intenció és a legitimáció szem-
pontjából egyaránt. Mivel ezen a helyen nincs mód valamennyi érvelési árnyalat 
felsorakoztatására, ezért kénytelen vagyok a politikai hazugsággal kapcsolatos szél-
sőséges álláspontok felvázolására szorítkozni. Azt, hogy milyen alapon igazolható, 
és milyen célt szolgál a politikai hazugság, két klasszikus gondolkodó – Platón és 
Machiavelli – alapján fogom megvizsgálni, akik nemcsak megengedték, de egyene-
sen szükségesnek tartották a hazugságot a politikában. Azt pedig, hogy miért utasí-
tandó el a hazugság minden formája, és milyen következményekkel jár mindez a 
politikában, Kant alapján fogom felvázolni. 

Platón az elbeszélés két fajtáját különbözteti meg az Államban: az igazat és a ha-
zugot, amely utóbbi szerinte legalább kétféle megítélés alá esik. A költőknek szemé-
re veti és tiltja, a filozófuskirálynak azonban bizonyos esetekben engedélyezi. „[…] 
Homéroszt és Hésziodoszt nem azért korholja, mert hazudtak, hanem azért, mert 
nem a megfelelő módon tették. Sőt egyenesen azt állítja, hogy a hazugság bizonyos 
körülmények között az ember hasznára válik, és hogy az uralkodóknak meg kell 
engedni, hogy polgártársaik javára éljenek vele.”5 Ezért különbözteti meg a nemes-
nek (görögül: γενναίος) mondott hazugságot, annak valamennyi más formájától. 
Erre az jellemző, hogy nem a politikusi önérdeket, hanem a magasabb rendű közér-
deket szolgálja, mint a közösség üdve vagy az állam érdeke. 

Mindig is voltak olyan hazugságok, amelyek kivételt képeztek a hazugság vonat-
kozásában általánosnak tekinthető tilalom hatálya alól. Ilyenek voltak a kíméletből 
és udvariasságból mondott hazugságok éppúgy, mint a szükségből vagy veszély 
esetén elkövetett hazugságok. Platónnál azonban a hazugságok nem ezekre emlé-
keztetnek, hanem egyértelműen politikai célt szolgálnak, és – mítoszként vagy me-
seként – az Államban két helyen fordulnak elő. Az első a fémmítosz, amely szerint a 
teremtő isten születéskor minden emberbe érdemeinek megfelelő fémet kever: 
„Szóval ti mind, akik az államban éltek, édestestvérek vagytok, így mondjuk majd 
nekik a mesét, csak éppen, hogy a titeket formáló isten azokba, akik közületek a 

                                                      
5  Nietzsche, Friedrich: Retorika. In: Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei IV. Pécs, 1997. 

10–11. 
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vezetésre alkalmasok, születésükkor aranyat kevert, ezért nekik kell legyen a legna-
gyobb tekintélyük; a segéderőkbe ezüstöt, a földművesekbe és kézművesekbe vi-
szont vasat és bronzot. S mivel mindnyájan rokonok vagytok, általában ugyan ön-
magatokhoz hasonló ivadékot fogtok létrehozni; de az is megeshetik, hogy az 
aranyból esetleg ezüst- vagy az ezüstből aranyivadék származik, és így tovább a 
többieknél is, egyik a másikból.”6 A második hely a házassági hazugság, amely sze-
rint úgy kell feltüntetni a párválasztást, mintha az isten akaratának megnyilvánulása 
lenne: „Az eddig elfogadott elvek alapján a legkiválóbb férfiaknak és nőknek minél 
gyakrabban kell közösülniük, a legsilányabbaknak pedig éppen ellenkezőleg; s az 
előbbiek gyermekeit föl kell nevelni, az utóbbiakét azonban nem, ha azt akarjuk, 
hogy a nyáj a legegészségesebb legyen; s mindezen intézkedésekről senkinek sem 
szabad tudnia, csak a vezetőknek, ha azt akarjuk, hogy az őrök nyájában a lehető 
legkevesebb torzsalkodás legyen. […] Törvényekkel ünnepélyeket kell tehát rend-
szeresítenünk, amelyeken összehozzuk a leányokat és az ifjakat, s ugyancsak áldoza-
tokat is; […] a házasságkötések számát pedig a vezetőkre bízzuk majd, hogy ők – 
figyelembe véve a háborúkat, betegségeket s egyéb ilyen körülményeket – a férfila-
kosság számát ugyanazon a szinten tartsák, s így az állam, hacsak lehetséges, se 
nagy, se kicsi ne legyen.”7 Platón ebben a két esetben nem egyszerűen elfogadható-
nak, hanem egyenesen üdvösnek tartja a hazugságokat. Első esetben az a célja, hogy 
a közösség testvériségét és ezen keresztül a város egységét minden hierarchia ellené-
re megalapozza. A második esetben egy eugenikai program alapjait igyekszik megte-
remteni azzal, hogy szabályozza a párok kiválasztását és szaporodását. A 
magasabbrendű cél a városállam egysége és a közösség egészsége, mint a közüdv 
garanciái, amelyek a hazugságokat igazolják. Platón mindkét esetben különös fi-
gyelmet fordít arra, hogy a hazugságok elfogadhatóak legyenek, ezért egy-egy fel-
sőbb instanciát rendel hozzájuk. Előbbiben egy mítoszt idéz fel, amely a földből 
való születettségre emlékeztet, és a fémeket a polisz klassziszainak felelteti meg, 
hogy a hazugságot egy jól ismert elképzelésre vezesse vissza. Utóbbiban a teremtő 
istenre hivatkozik, aki a vak sorssal szemben a párválasztás és párzás véletlenszerű-
ségét akarja minimalizálni. Valójában nem a kijelentések igazságtartalma érdekes, 
mert egy mítosz vagy egy hit önmagában sem nem hazug, sem nem igaz. Sokkal 
inkább a félrevezetés szándéka a fontos, amely ugyan ellentétbe kerül a filozófia 
igazságra való törekvésének kötelességével, de még ennél is magasabb rendűnek 
számít a filozófuskirály uralmának fenntartása, ezért csakis ő élhet a hazugság esz-
közével. „[T]ehát ha igaz az, hogy az isteneknek nem hajt hasznot a hazugság, az 
embereknek azonban, mintegy gyógyszerként, hasznos, akkor nyilvánvaló, hogy 
alkalmazását az orvosokra kell bíznunk […]”8 

                                                      
6  Platón: Állam. Ford. Szabó Miklós. In: Platón összes művei. 2. köt. Budapest, 1984. 221–224. (414b–

415d) 

7  Uo., 327–328. (459d–460a) 

8  Uo., 156. (388b) 
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Mindkét eset azt az érzést akarja kelteni, hogy az esetlegesség kiiktatható a polisz 
viszonyai közül, így a politika, illetve a közösség viszonyai szükség szerint stabilizál-
hatóak, és ehhez minden eszköz igénybe vehető. Ez a körülmény teszi nemessé a 
hazugságot, amely az összetartozást és az engedelmességet szolgálja. Fontos sajátos-
sága, hogy úgy állítják be, mintha ez nem a hazugok, hanem a meghazudtoltak érde-
keit szolgálná. Mind szándékát, mind hasznát tekintve altruista, ezért nem okozhat 
érezhető károkat senkinek. A hazugság ezen formája kizárja, hogy valaki saját javára 
hazudjon, és elviekben csak a köz hasznára szól az igazmondás kötelességének fel-
függesztése. 

Machiavelli hazugságai szintén instrumentálisak, de nem közvetlenül a közösség 
javát szolgálják, hanem az uralom megszerzését és megerősítését, a kormányzás 
hatékonyságának fokozását, a politikai cselekvés lehetőségeinek kiszélesítését. „A 
bölcs uralkodó tehát ne legyen szótartó, ha ez a magatartás kárára válik, s ha az 
okok, melyek miatt ígéretet tett, megszűntek. Ha az emberek jók lennének, ez az elv 
kárt okozna; de mert gonosz indulatúak, nem tartanák meg adott szavukat veled 
szemben; így hát neked sem kell megtartanod velük szemben. Különben is a fejede-
lem mindig talál rá alkalmat, hogy csalárdságát jó színben tüntesse fel.”9 Mindez arra 
utal, hogy Machiavelli nem eleve amorális, hanem a hazugságot is feltételekhez köti, 
mégpedig egy magasabb érdekhez, az állam és a politika rendjének fenntartásához. 
Machiavelli is képes megkülönböztetni a jót a rossztól. Tisztában van azzal, hogy a 
hazugság rossz, de úgy gondolja, hogy a kisebbik rossz: a nagyobbik rossz, a hanyat-
lás és széthullás megakadályozására. Mindezt pedig az általános emberi gyarlóságra 
vezeti vissza, amely alapján a hazugság nem egyszerűen cselekvés, hanem válasz erre 
az antropológiai körülményre. Machiavelli abban lép túl a hagyományos morálon, 
hogy már nincs meggyőződve arról, hogy a jó szándék önmagában is jó célra vezet. 
Azt az alapvető kérdést veti fel, hogy nem irányulhat-e a rossz eszköz jó célra, vagy 
a jó eszköz rossz célra. Machiavelli leszámol ezek kongruenciájának illúziójával, és 
azt kutatja, hogy milyen feltételek és eszközök szükségesek bizonyos politikai célok 
eléréséhez. Zárójelbe teszi ugyan az erkölcs kérdését, de mégsem nélkülözi teljesen 
annak megfontolásait, mivel céljait morálisan támasztja alá. Amíg a célok ilyen mó-
don megalapozottak, addig a hozzá vezető út nélkülözi ezeket az előfeltevéseket. 
Machiavelli számára a politika nem a cél, hanem az út, ezért az nem az igazságosság 
területe, hanem a hatalmi vetélkedésé, ahol az erkölcsnek csak annyi – jóllehet, 
egyáltalán nem elhanyagolható – jelentősége van, hogy látszatát feltétlenül fenn kell 
tartani. 

Machiavelli szerint a fejedelemnek nem jó tulajdonságokkal kell bírnia, hanem 
azok látszatát kell fenntartania. Nem szabad elárulnia gyengéit, mert azt ellenfelei 
azonnal kihasználnák. Úgy gondolta, hogy a fejedelem képmutatása és szószegése, 

                                                      
9  Machiavelli, Niccolò: A fejedelem. Ford. Lutter Éva, jegyz. Herczeg Gyula. In: Niccolò Machiavelli 

művei. 1. köt. Budapest, 1978. 59. 
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mint a megtévesztés primér formái, azt a célt szolgálják, hogy a fejedelem cselekvési 
lehetőségei megsokszorozódjanak, mert minél szélesebb a mozgástere, annál ered-
ményesebb a kormányzása. Ennek során azonban nem csak el kell kerülnie a go-
noszság és csalárdság látszatát, hanem egyenesen megbecsülést és bizalmat kell 
ébresztenie. Machiavelli tökéletesen tisztában van ennek nehézségeivel vagy lehetet-
lenségével, de nem a fejedelem eszköztárának korlátozásában látja a megoldást, 
mivel az alattvalók „hálátlanok, ingatagok, színlelők”, hanem abban, hogy minden 
körülmények között fenntartsa az uralkodásához szükséges tulajdonságok látsza-
tát.10 

 

A nemes hazugságokról 

 

Kétségtelen, hogy a nemes hazugságok igazolásával kapcsolatban több gond is fel-
merül, amelyek egymással szorosan összefüggenek. Az egyik az, hogy a hazugság 
lehetősége mindig aszimmetrikusan van elosztva, a másik, hogy a hazugság megala-
pozásánál lehetetlen éles határt húzni az állítólagos közérdek és a tényleges magán-
érdek között. Az előbb említett aszimmetria legalább két szempontból fontos. Elő-
ször is nem abban nyilvánul meg, hogy a hierarchia élén állók hazudnak, az aláren-
deltek pedig igazat mondanak, hanem sokkal inkább abban, hogy amíg előbbieknek 
meg van engedve a hazugság, vagy legalábbis az igazat nem mondás, addig utóbbiak 
számára mindez morálisan és politikailag is tiltott, sőt, azok követelik leghangosab-
ban az igazmondást, akik maguk a legkönnyebben átlépnek rajta. Platón egyenesen 
így fogalmaz: „Ha tehát egyáltalán valakinek, akkor csakis az állam vezetőinek áll 
jogában a hazugsággal való megtévesztés, akár az ellenséggel, akár a polgársággal 
szemben, az állam érdekében; mindenki másnak tilos ehhez az eszközhöz folya-
modnia. Sőt ha az ilyen rangú vezetőkkel szemben egy magánember hazudik, állí-
tom, hogy ugyanolyan vagy még súlyosabb hibát követ el […]”11 Amíg tehát az 
igazmondás a vezetők számára legfeljebb erény, addig az alávetetteknek megkerül-
hetetlen kötelesség. A másik aszimmetria nem annyira morális és politikai, mint 
inkább ismeretelméleti jellegű, amely abból fakad, hogy a hazugság csak azok szá-
mára lehetséges, akik ismerik, vagy legalábbis ismerni vélik az igazságot. Csak akik 
információval bírnak, tudják bizonyos okokból azokat tudatosan és egy célnak alá-
rendelve megmásítani. Akik nem rendelkeznek pontos ismeretekkel, legfeljebb ér-
zelmeiket és véleményüket leplezhetik, de ez sokkal inkább képmutatás, mintsem 
explicit hazugság, így céljuk is inkább az önvédelem, mintsem az uralom érdekében 
való szándékos félrevezetés. A fentiek alapján minden nemes hazugság kapcsán 
felmerül a paternalizmus gyanúja, amelynek alapja, hogy a polgárokat meg kell vé-
deni az igazság jelentette tehertételektől. Igazságtalanok lennénk azonban, ha úgy 

                                                      
10  Uo., 59. 

11  Platón: Állam, 156. (389b–c) 
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vélekednénk, hogy ezt csak a politika állítja be teherként, ugyanis a kellemetlen igaz-
ságok elviselése valóban komoly kihívás elé állíthatja a polgárokat is. Ezek az igaz-
ságok gyakran a holnapután igazságai, amelyeket a közös rövid távú érdekek, a hata-
lom megtartása vagy a kényelem igénye könnyedén felülírhatnak. Ebben a tekintet-
ben a hazug és a meghazudtolt cinkosokká válnak, és utóbbi látszólag felhatalma-
zást ad a hazugságra, átruházva rá az azzal járó erkölcsi terheket. Mindez addig mű-
ködőképes, amíg ki nem derül a hazugság. Ekkor azonban a meghazudtolt felhábo-
rodásában megvonja a hazugtól hallgatólagos engedélyét, és támogatásával együtt 
bizalmát. A kérdés ezek után már csak az, vajon melyik hazudozó politikus az üd-
vösebb vagy veszélyesebb: az ügyetlen, aki lebukik a maga hazugságaival, sőt, talán 
be is ismeri azokat, vagy az ügyes, aki hosszú időn keresztül képes hazugságai révén 
fenntartani hatalmát, de semmi esetre sem ismeri be, hogy nem mondott igazat. 

A nemes hazugságok nehézségei elsősorban abból adódnak, hogy bennük az ön-
érdek és a közérdek nem különböztethető meg egyértelműen. Természetesen lehet-
séges, hogy a kettő egybeesik, ha a politikai stabilitást és a folyamatok normális 
lefolyását önmagában is értéknek és célnak tekintjük, de lehetetlen éles határt húzni 
abban, hogy mi szolgálja kizárólag az uralom fenntartását, és mi a közösség javát. 
Mert ha a politikai hazugságot elfogadottnak tekintik, akkor szinte bármikor élhet-
nek és visszaélhetnek vele. Az már csak a politikus vérmérsékletére és egyéni ítéleté-
re tartozik, hogy talál-e, vagy akar-e találni olyan körülményt, amely igazolja hazug-
ságát. Ha például a hazugság egy diktatúra megszilárdítását és működtetését szolgál-
ja, akkor az igazolható-e a nép érdekeivel? Mi a helyzet akkor, ha egy egész politikai 
rendszer épül hazugságra, és a spontán hazugság helyére a szisztematikus hazugság 
lép, mint a totalitárius rendszerekben? Vajon a demokráciákban a politikusok nem az 
uralom megtartása érdekében nyúlnak maguk is a hazugság eszközéhez? Van-e 
minőségi különbség a diktatórikus és demokratikus politikai hazugságok között, ha 
csak szándékaikat vizsgáljuk, és környezetüket, illetve következményeiket ezúttal 
figyelmen kívül hagyjuk? Úgy tűnik, hogy a kettő közötti szürkezóna túlságosan 
széles ahhoz, hogy ezeket ilyen módon különböztethessük meg. 

 

Kant és a hazugság tilalma 

 

Kétségtelen, hogy hazugság és politika viszonyában nem csak ez a rugalmas és meg-
engedő felfogás létezik. Ebből a szempontból Kantot kell segítségül hívnunk, aki 
meglehetősen szigorú álláspontot képviselt a hazugság lehetőségével kapcsolatban, 
jóllehet, erkölcsi kérlelhetetlensége nem olyan, mint ahogyan azt Benjamin 
Constanttal folytatott vitájából,12 illetve az Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe 
zu lügen (Az emberszeretetből való hazugság állítólagos jogáról) című híres-hírhedt írásából 

                                                      
12  Constant és Kant vitájáról lásd Kiss Lajos András: Hazugságparadoxonok. In: uő.: 

Haladásparadoxonok. Bevezetés az extrém korok filozófiájába. Budapest, 2009. 135–152. 
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kiindulva azt általában feltételezik. Kant ebben az írásában a minden körülmények 
között való kötelező igazmondás és a hazugság teljes tilalmának álláspontjára he-
lyezkedik, amely azonban önmagában értelmezhetetlen. Ha viszont ezt az írást az 
életmű egészének és a kanti fogalmak sajátosságainak összefüggéseiben vizsgáljuk, 
akkor Kant hazugsághoz való viszonya olyan összefüggésrendszerbe kerül, amely 
témánk szempontjából különösen nagy jelentőséggel bír.13 „Az, hogy a kijelentések 
(Aussagen), melyeket nem kerülhetünk el, igazak legyenek, mindenkivel szemben 
formális kötelessége az embernek, bármilyen hátrány származzék is ebből rá vagy 
másra nézve; és noha azzal szemben, aki alaptalanul kényszerít rá, hogy kijelentést 
tegyek, nem követek el igazságtalanságot, ha nem mondok igazat, egy ilyen nem-
igazság általában véve, a kötelesség leglényegesebb részét tekintve, mégis igazságta-
lanság, és ezért […] hazugságnak nevezhető: így ugyanis előidézem, már amennyire 
rajtam múlik, hogy a kijelentéseknek (nyilatkozatoknak) egyáltalán nem hisznek, és 
ezzel minden jog, amely szerződésen alapul, semmissé válik és hatályát veszti; ez 
pedig igazságtalanság, amely az emberiségnek általában véve kárt okoz.”14 Kant az 
igazat nem mondás formáit annak alapján különböztette meg, hogy kötelességbe 
ütköznek-e vagy sem. Ennek alapján hazugságnak nevezi, ha egy kijelentés vagy 
nyilatkozat jogi vagy önmagammal szembeni kötelességbe ütközik, és egyszerű 
nem-igazságnak, ha pusztán valótlan állítással van dolgunk, de kötelességet nem 
sért. Kant tehát nem tekint minden hamis állítást egyként hazugságnak, és ezzel 
elválasztja azokat a területeket, ahol az igazat nem mondás megengedhető, attól, 
ahol az tiltott. Tiltott minden hamis állítás, ha azok nyilatkozatokat és kijelentéseket, 
azaz jogi relevanciával bíró állításokat sértenek, mint például az eskü alatt tett val-
lomás vagy szerződésbe foglalt ígéret. Ha valaki ez ellen vét, akkor az egész jogren-
det, és ezen keresztül az egész emberiséget károsítja, ezért ebben Kant nem ismer 
semmilyen kivételt. Abban az esetben azonban megengedő, ha pusztán hallgatóira 
van bízva, hogy „mit akarnak elhinni nekünk és mit nem”.15 

Politikai szempontból egyedül az releváns kérdés, hogy van-e joga a politikusok-
nak hazudni. A fenti különbségtételt elfogadva a politikusok megnyilvánulásait kije-
lentésnek és nyilatkozatnak kell-e tekintenünk, azaz vonatkozik-e rájuk az igazmon-
dás kivétel nélküli kötelessége és a hazugság abszolút tilalma? Ha Kant elképzelései-
ből indulunk ki, akkor a politika alapvetően szerződéses viszony, még akkor is, ha 
ez egy fiktív társadalmi szerződés, és ilyen módon jogi természetűnek tekinthető, 
ami a politikust igazmondásra kötelezi. Ez kiegészül azzal, hogy Kant szerint a cé-
lokat – így a politikaiakat is – mindenkor alá kell rendelni az erkölcs és a jog alapel-

                                                      
13  Wood, W. Allen: A hazugságról. Holmi, 21. évf. (2009) 2. sz. 184–205. 

14  Kant, Immanuel: Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen. In: Kants gesammelte Schriften. 
Akademische Ausgabe. Bd. 8. 423–430. Idézi Wood: A hazugságról, 191. 

15  Uő.: Az erkölcsök metafizikája. Ford. Berényi Gábor. Budapest, 1991. 334. 
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veinek.16 A politikus tehát nem hazudhat mindaddig, amíg hivatalban van, mert 
azzal a közösség egészét és annak alapját, a jogrendet sérti. Kant egyáltalán nem tér 
ki a polgárok igazmondásának kötelességére, de republikánus kiindulópontjából 
feltételezhető, hogy egyenlő felek közötti szerződéskötést képzelt el, illetve az alap-
elvek és kötelességek minden áron való védelmét, és ennek alapján kizárhatjuk, 
hogy elfogadhatónak tekintette volna részükről a hazugságot. A kölcsönös igaz-
mondás kötelessége azon nyugszik, hogy szerződés van a felek között. Nem az 
igazsághoz vagy a hazugsághoz való jogról van szó – hiszen ezek eleve aszimmetriát 
feltételeznek – hanem egy alapelvről, amely a kölcsönös kötelességekből adódik. 

Kant ezen a helyen ugyan nem fejti ki az emberszeretet fogalmát, de a címben 
egyértelműen úgy utal rá, mint a nemesnek tekintett hazugság lehetséges legitimá-
ciójára. Számára az emberszeretetnek ebben az összefüggésben kettős jelentősége 
van. Egyrészt, szembeállítva a kötelességekkel annak lehetőségét fejezi ki, hogy 
bármikor találhatunk indokot és okot a hazugságra, és kibúvót az igazmondás köte-
lezettsége alól. Másrészt, ez lehet annak eszköze, hogy ama gyámok, akik jóságosan 
magukra vették az emberiségen való felügyeletet, arról is gondoskodjanak, hogy 
elhitessék velük kiskorúságukban, hogy „fáradságos és fölöttébb veszélyes a nagy-
korúságig teendő lépés”.17 Akárhogyan árnyaljuk is Kant viszonyát a hazugsághoz, 
tagadhatatlan az a naivitás, amely szerint az igazmondás minden esetben jóra vezet. 
Ezt az álláspontot még az sem igazolja, ha ezt a képtelen feltételezést egy még kép-
telenebb dialektikába fordítjuk, és feltételezzük, „hogy a rosszból jó származhatik, 
[és] lehetséges, […] az igazsághoz keresztülhazudni magunkat”.18 A hazugság enge-
délye és tiltása, pontosabban annak mindennapi politikai gyakorlata és erkölcsi ti-
lalma – bárhogyan csűrjük-csavarjuk is – olyan szélsőséges álláspontokat jelölnek, 
amelyek között a feszültséget aligha lehet feloldani. Ha a hazugság kérdését erkölcsi 
szempontból vetjük fel, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy ez nem pusztán a politika 
és az erkölcs közötti ellentmondás kifejeződése, hanem annak bizonyítéka, hogy a 
politika viszonyai mindig bonyolultabbak mint a jog és az erkölcs elvei. Amíg a 
hazugság tilalma, mint elv, azzal szembesít, hogy nem létezhet olyan szabály, amely 
alól ne lenne kivétel, addig elfogadása, mint gyakorlat, arra figyelmeztet, hogy a 
hazugságok indokainak nincs határa. Ha ezt elfogadjuk, akkor azt is el kell fogad-
nunk, hogy az ebből fakadó ellentmondásokat soha sem oldhatjuk fel. 

 

                                                      
16  Uő.: Az örök békéről. Ford. és szerk. Mesterházi Miklós. In: uő.: Történetfilozófiai írások. Szeged, 

1997. 298. 

17  Uő.: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? Ford. Vidrányi Katalin. In: uő.: Történetfilozófiai írások. 

18  Lukács György: A bolsevizmus mint erkölcsi probléma. In: uő.: Történelem és osztálytudat. Budapest, 
1971. 17. 



BALOGH LÁSZLÓ LEVENTE 

336 

A hazugság után 

 

Mára odáig jutottunk, hogy a problémát nem szűkíthetjük erre a feszültségre, ezért 
végül egy újabb keletű beszédmódra szeretném ráirányítani a figyelmet, amely nem 
csak a politikára jellemző, de az utóbbi évtizedekben meghatározóvá vált számára. 
Nehezen tudnám egyetlen szóval megragadni a jelenséget, ezért elsősorban Harry 
G. Frankfurt On Bullshit című esszéjére támaszkodva, a politika és igazság viszonyá-
nak alább leírt átalakulását az egyszerűség kedvéért a hanta fogalmával kísérlem meg 
összefoglalni, amely a bullshit szalonképes változata. Ebben a beszédmódban nem 
annyira az igazság direkt elrejtéséről van szó, mint inkább a tények iránti érdektelen-
ségről. Politika és igazság viszonya úgy alakul át, hogy a hazudozás és igazmondás 
relevanciájára vonatkozó megfontolások egyre inkább eltűnnek. Aki ezt követi, nem 
foglalkozik az elmondottak érvényességével, közömbös a dolgok igaz vagy hazug 
minőségével szemben. A hantázók azért állítanak valamit, hogy magukról egyfajta 
képet sugalljanak vagy imázst építsenek, amelynek révén a tartalom helyére a szemé-
lyiség lép, és beszédük is egyre inkább performatívvá válik. A tényekre vonatkozó 
állításokat gondosan kerülik, hogy ezzel megakadályozzák a velük való szembesítést. 
A beszédet egyetlen irányba nyitják meg, hogy ezzel látszólagos egyértelműséget 
teremtsenek. A politikai vitákban egyre inkább lemondanak az érvekről. Egyszerű 
statementek állnak egymással szemben, amelyek a személyiséggel azonosíthatóak, 
annak egyszerű meghosszabbításai, és így a politika perszonalizációjának kétségbe-
vonhatatlan jelei. Hatékonyságához szorosan hozzátartozik, hogy olyan környezet-
ben használják, ahol számítani lehet a közönség kritikátlan vagy affirmatív hozzáál-
lására. A hallgatóból így egyszerű befogadó lesz, akitől nem várják, hogy a különbö-
ző véleményekkel szembeszálljon. Mivel nem értelmére, hanem érzelmeire akarnak 
hatni, ezért az alapvető cél sem kognitív és reflektív képességeinek mozgásba hozá-
sa, hanem érzelmi felindultságának fokozása. 

Az, hogy ez a beszédmód egyre inkább elterjed, még nem jelenti a hazugság eltű-
nését, legfeljebb arról van szó, hogy így az igazság politikai célokból való elrejtése 
egyre inkább professzionalizálódik. Módszereinek finomodása miatt folyamatosan 
gyengíti a polgárok igazság iránti igényét és érzékét, ami miatt egyre nehezebb tetten 
érni a hazug politikusokat. „[A] hazudozás többnyire nem teszi olyan módon alkal-
matlanná az embert arra, hogy igazat mondjon, mint a hantázásban való elmélyedés. 
Aki túlzó mértékben átadja magát ez utóbbi tevékenységnek, vagyis például úgy tesz 
kijelentéseket, hogy közben semmi másra nem figyel, csak arra, hogy neki magának 
mi felel meg, annak könnyen megfogyatkozhat, sőt egészen el is sorvadhat az a nor-
mális emberi szokása, hogy odafigyeljen a dolgok milyenségére. Ha az egyik hazudik, 
és a másik igazat mond, úgymond ugyanazt a játékot játsszák, csak ellentétes térfélen. 
[…] A hantás teljesen fütyül ezekre az igényekre. Nem utasítja vissza az igazság te-
kintélyét, mint a hazug ember, és nem helyezkedik szembe vele. Rá sem hederít. 
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Ennek fényében nagyobb ellensége a hanta az igazságnak, mint a hazugság.”19 Min-
dez azonban nem vonhatja kétségbe a politika igazságra vonatkozó igényét, mert az 
igazság elrejtése aláássa azt a bizalmat, amelyre minden modern politikai rendszer 
épül. Fel lehet ugyan áldozni az igazmondást, de az menthetetlenül a bizalom meg-
roppanásához vezet, amit a politika újabb hazugságokkal sem állíthat helyre. Ha ezt 
el is fogadjuk, még mindig nyitva marad a kérdés, hogy az igazság mindig megterem-
ti-e a bizalmat, és érdemes-e a politikában az erkölcs elveit maradéktalanul érvényesí-
teni? Vajon lehet-e nem hazudni? Mivel úgy tűnik, hogy lehetetlen feloldani az igaz-
ság és bizalom, illetve a hazugság és bizalmatlanság összefüggései között húzódó 
eredendő feszültséget, ezért legfeljebb azt kívánhatjuk, hogy legyenek olyan politikai 
és politikán kívüli intézmények, amelyek az igazság vágyán és az igazmondás köteles-
ségén alapulnak. Mert „nagyon nem szívesen látott igazságok fogalmazódnak meg az 
egyetemek falai között, és időnként nagyon nem szívesen látott ítéletek születnek 
bírói székekben; és ezek az intézmények, az igazság egyéb menedékeihez hasonlóan, 
továbbra is ki vannak téve a társadalmi és politikai hatalom felől fenyegető minden 
veszélynek, [de] tagadhatatlan, hogy legalábbis az alkotmányosan kormányzott orszá-
gokban, a politika […] felismerte, hogy szüksége van olyan emberek és intézmények 
létezésére, melyek fölött nincs hatalma.”20 

 

LÁSZLÓ LEVENTE BALOGH 

On Political Lies 

 

The fact that lying is customary in politics does not mean that this issue would not 
be interesting from both a normative and an analytical point of view, since in politics 
lying is only one but eminent form of concealing the truth. What makes lying inter-
esting and special from a political perspective? Under what circumstances is it per-
mitted to lie in politics and what kind of consequences does all this have on politics? 
Until the prohibition of lying as a basic moral principle confronts us with the fact 
that there is no rule without exceptions, the acceptance of this prohibition as a prac-
tice will warn us that there are no limits to the reasons for lying. If we accept this we 
also need to accept that we will never be able to resolve the contradictions springing 
from the same train of thoughts. Since it seems impossible to ease the original ten-
sion arising from the relationships between truth and trust or lie and mistrust, at best 
we can wish to have such political and non-political institutions which are based on 
the desire for truth and on the obligation of truthfulness. 

                                                      
19  Frankfurt, Harry G.: On Bullshit. In: uő.: The Importance of What We Care About: Philosophical 

Essays. Cambridge, 1988. 117–134. Magyarul: uő.: A hantáról. Nagyvilág, 53. évf. (2008) 7. sz. 687–
706. 

20  Arendt, Hannah: Igazság és politika. In: uő.: Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondol-
kodás terén. Budapest, 1995. 268. 
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