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a korabeli magyar hitelezési gyakorlatot, s sorra véve a szakirodalom hagyományos 
értelmezéseit az ügyről, felveti annak lehetőségét is, hogy az Anstein und Eskeles 
nevű bécsi bank egy korabeli hitelválság miatt átmenetileg valóban nem tudott hite-
lezni a korábbi feltételekkel, hogy tehát a probléma adott pillanatban nem is a ma-
gyar viszonyokkal volt. S bár a szerző nem mer határozottan állást foglalni az általa 
felvetett megoldás mellett (163–164.), egy nagyon fontos lehetőséget nyit meg a Hitel 
értelmezésében: hogy tudniillik a Hitel programja és a korabeli magyar valóság között 
koránt sincs olyan szoros összefüggés, mint ahogy azt feltételezhetnénk. Somorjai 
maga ugyanakkor némiképp másként fogalmazza meg a szerinte adódó tanulságot: 
„Széchenyi beleütközött a hagyományos és a modern hitelrendszer között feszülő 
ellentmondásba, és ezt az ellentmondást csak úgy tudta feloldani, ha könyvben vá-
zolja fel a problémát”. (164.) Eszerint, ha jól értem, a Hitel genezise nem annyira egy 
valóságos problémára (ti. hogy a magyar viszonyok miatt nem lenne hitel) adott válasz-
ként, hanem egy mintegy mellékesen (a más okból meghiúsult hitelkérelem közben) 
felfedezett valóságos probléma (ti. a magyar viszonyok elavultsága) jelentette kihí-
vással való megküzdésként értelmezendő. Nem vitás, hogy ez egy izgalmas válasz. 
Más kérdés, hogy némiképp kiábrándító is, hiszen egyfelől részleges félreértésre vezeti 
vissza a Hitel születését, másrészt arra sem ad kielégítő választ, mert nem adhat, hogy 
ebből a részleges félreértésből hogyan születhetett egy ennyire fontos mű.

A Jólét és erény összességében rendkívül fi gyelemreméltó, tudományos munka 
létére végig szórakoztató és egyben rendkívül tanulságos olvasmány is. Habár a klasz-
szikus mű rejtvényét egyik szöveg sem képes megnyugtatóan megfejteni, Mona Lisa 
mosolya szükségképpen titokzatos marad, de mindez nem jelenti, hogy a könyv végé-
re érve ne lennénk sokkal okosabbak a Hitelt illetően, mint voltunk előtte. Ha valaki 
e kis kötet mellé teszi – a Jólét és erényben diszkréten, de visszatérően hivatkozott 
Vaderna-tanulmányt a Hitel-vitáról, akkor maradéktalanul képben lesz a téma state 
of the artjáról. S mivel a könyv nem csak hasznos, de érdekes is, az olvasó joggal érez-
heti úgy, e kis kötetet letéve és a sorozat további darabjait várva, hogy „Száz vasútat, 
ezeret! Csináljatok, csináljatok!”

(reciti, Budapest, 2014.)

LACZÓ FERENC

Takáts József: A megfelelő ötvözet. 
Politikai eszmetörténeti tanulmányok

Az elmúlt évek során számos eszmetörténeti megközelítést is alkalmazó irodalom-
történeti mű szolgált jelentős és kifejezetten újszerű eredménnyel. E művek pozitív 
recepciójának biztos jele, hogy az eszmetörténeti módszerekben rejlő innovációs 
esélyt immár a társdiszciplínák művelői is elkezdték kihasználni. Az eszmetörténet 
által inspirált irodalomtörténészek eközben távolról sem szerveződtek különálló is-
kolába, sőt eleve eltérő módokon applikálják tárgyukra az eszmetörténet-írás egy-
mással is versengő módszereit. Bene Sándor, Debreczeni Attila, Szentpéteri Márton 
művei,1 a Ligatura irodalomtörténeti könyvsorozat több kötete,2 a Helikon Új eszme-
történet száma,3 valamint egy sor további kiadvány mégis egyértelműen jelzik, hogy 
az irodalomtudományon belül is kialakult egy újfajta látásmód, mely az irodalmi és 
a politikai viszonyrendszerét kifi nomult eszközökkel vizsgálja, ezáltal pedig az eszté-
tika- és fi lozófi atörténet vagy a politikai gondolkodástörténet művelőihez is érdemi 
kapcsolatot képes kialakítani. 

Takáts József kétségkívül egyike volt azon úttörő kutatóknak, akik az irodalom-
történet és elsősorban a cambridge-i eszmetörténet-írás közti párbeszéd lehetőségét 
keresték. Takátsot saját bevallása szerint a történelmi dilemmák és speciális szellemi 
viszonyok iránti kivételes érdeklődése késztette a politikai eszmetörténet fokozot-
tabb művelésére, mely foglalatosságának alighanem legfontosabb korábbi eredménye 
a Modern magyar politikai eszmetörténet címen még 2007-ben kiadott – bevallottan 
némileg vázlatos – áttekintése volt.4 A 2014-ben napvilágot látott A megfelelő ötvözet 
című tanulmánykötetben, mely a szerző csaknem két évtized során írott, bár jelentős 
többségükben az elmúlt néhány évben megjelent tanulmányai közül válogat, immár 
magától értetődő módon kerülnek egymás mellé politikai és irodalmi vagy irodalom-
kritikai tárgyú szövegek, egyértelműen jelezve e vizsgálódási területek közti kapcso-
lódási pontokat.
1 Lásd például Bene Sándor, Th eatrum politicum. Nyilvánosság, közvélemény, irodalom a kora újkorban, 

Kossuth Egyetemi, Debrecen, 1999.; Debreczeni Attila, Tudós hazafi ak és érzékeny emberek. Integráció 
és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában, Universitas, Budapest, 2009.; Szentpéteri 
Márton, Egyetemes tudomány Erdélyben. Johann Heinrich Alsted és a herborni hagyomány, Universitas, 
Budapest, 2008.

2 Elsősorban: Keszeg Anna, Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok, Ráció, Budapest, 2011.; Vaderna 
Gábor, Élet és irodalom. Az irodalom társadalmi használata gróf Dessewff y József életművében, Ráció, 
Budapest, 2013.; Scheibner Tamás, A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista 
kritika és intézményei, 1945–1953, Ráció, Budapest, 2014. 

3 Új eszmetörténet, szerk. Szentpéteri Márton – Zászkaliczky Márton, Helikon 2009/1–2.
4 Takáts József, Modern magyar politikai eszmetörténet, Osiris, Budapest, 2007.
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A meg felelő ötvözet írásai ugyanakkor annak bizonyságául is szolgálnak, hogy 
Takáts elmélyülő politikai eszmetörténeti kutatásai távolról sem irányulnak aktuális 
politikai ajánlatok bármily közvetett formában való megfogalmazására. A szerző 
sokkal inkább politikai beszédmódok történetét kívánja feltárni, visszatérően vállal-
kozva egyes szövegek sajátos nyelvi kevertségének, így különböző elemei ugyancsak 
eltérő múltjainak elemzésére. Írásai konkrétabban módszertani dilemmákat és 19. 
századi magyar politikai írásműveket vizsgálnak, valamint ismertetik Két liberális 
szocialista. Jászi Oszkár és Carlo Rosselli munkacímű, még folyamatban lévő kutatásá-
nak egyes – Jászi Oszkárra vonatkozó – eredményeit is.

A kötet módszertani része az Eszmék, beszédmódok vagy szövegek? című írással nyit. 
E szöveg – mely Takáts egy eredetileg 2001-ben tartott előadásának gondolatmene-
tét több mint egy évtized múltán rekonstruálja – Gérard Genette transztextualitás-
tanulmányának fogalmait rendszerező keretként használva érvel a textualista és 
kontextualista gyakorlatok egyidejű megvalósítása mellett.5 Takáts a politika állandó, 
megváltoztathatatlan határainak elképzelése ellen érvelve társas konstruktivista állás-
pontra helyezkedik: nem pusztán úgy érzékeli, hogy a politika terrénuma az elmúlt 
évtizedekben jelentősen kitágult, hanem határozottan vallja, hogy eleve sajátos pillan-
tás és perspektíva, mondhatni maga a politikai olvasat tesz szövegeket, cselekedete-
ket, tárgyakat politikaivá. Takáts az elméleti és módszertani tisztaság ideálját ugyan 
szkeptikusan kezeli, a politikai eszmetörténet-írás különböző módszertani lehetősé-
geinek vázolása során a cambridge-i iskola megközelítésmódjáról azonban érezhetően 
különleges szimpátiával ír. Nyitószövege végezetül a beszédmódok nyelvi kontex tua-
lista vizsgálatának történeti-szociológiai folytatása mellett foglal állást: e normákat 
felállítani szándékozó szöveg az ún. architextuális, azaz a politikai nyelvek és tény-
leges használatuk leírására törekvő kutatások beszélőközösségek és repertoárjaik 
elemzésével való kombinálását tartaná üdvözítőnek.

A Schlett István műve és az „új eszmetörténet-írás” című írás elsősorban a Schlett 
által művelt politikai gondolkodástörténet és az új eszmetörténészek közötti módszer-
tani különbségekre refl ektál. Takáts úgy érzékeli, hogy bár Schlett István politika-
tudományi fejtegetései a politikát sajátos, elkülönülő tevékenységformának próbálják 
beállítani, ily módon kifejezetten esszencialista érveket vetnek fel, Schlett azonban 
– mondhatni ennek ellenére – kontextualista és történeti elemzéseket is végez.6 Schlett 
István politikai cselekvésfogalmát, melynek a politikai gondolkodás egyik eleme csu-
pán, Takáts ugyanakkor külsőleg meghatározottnak, ráadásul meglehetősen szűk 
körűnek érzékeli. Beállítása szerint részben generációs különbségekkel magyarázható, 
hogy míg Schlett politikai gondolkodástörténete szemléleteket és meggyőződéseket 
próbál megragadni, a társadalmi-politikai szituációknak kiemelt fi gyelmet szentel 
és ennek megfelelően szorosan kapcsolódik a magyar politikatörténeti kánonhoz, 
addig az új eszmetörténet-írás – így többek között a Takáts által elsősorban művelt 
politikai beszédmódtörténet-írás is – inkább „politikai értelmű nyelvi cselekvéseket” 
5 Lásd Gérard Genette, Transztextualitás, ford. Burján Mónika, Helikon 1996/1–2., 82–90.
6 Lásd Schlett István, A politikai gondolkodás története Magyarországon, I–II., Századvég, Budapest, 

2009–2010.

igyekszik feltárni, azaz a politika időhöz és helyhez kötött kódrendszerei és sajátos 
nyelvi helyzetei iránt érdeklődik. Bár Takáts a politikai gondolkodástörténet és az új 
eszmetörténet gyakorlatát ily módon határozottan elkülöníti, végezetül mégis elmé-
leti és módszertani relativizmust propagál.

 A politikai fi lozófi a kontra eszmetörténet-írás Bence György Politikai-fi lozófi ai tanul-
mányok, 1990–2006 című (poszthumusz) tanulmánygyűjteményének írásait elemezve 
arra jut, hogy bár Bence a nem analitikus politikai fi lozófi a és az eszmetörténet-írás 
magyarországi meghonosítására gyakorlatilag egyidejűleg törekedett, ezek érdekében 
tett megszólalásai nem pusztán eltérő műfajúak voltak, hanem kifejezetten eltérő 
szemlélet- és eljárásmódokat is alkalmaztak.7 Miközben Bence úgy vélekedett, hogy 
jelentős mennyiségű elsőrangú teljesítmény hiányában a magyar politikai gondolko-
dás történetéhez inkább eszmetörténészként ildomos közelíteni, ezen eszmetörténeti 
érdeklődése politikai fi lozófusi megszólalásaira szemlátomást alig volt hatással, állítja 
Takáts. Meglátása szerint Bence eszmetörténészi megszólalásai ellenben magukon 
viselték politikai fi lozófusi érdeklődésének nyomait, ugyanis eszmetörténészként is 
gyakran fogalmi és érvelő teljesítményekre volt leginkább kíváncsi, helyenként bi-
zony némileg elhanyagolva a szövegek kommunikatív és retorikai aspektusainak 
elemzését.

A megfelelő ötvözet 19. századdal foglalkozó, messze legterjedelmesebb része a Poli-
tikai beszédmódok a magyar 19. század elején című tanulmánnyal, a kötet alighanem 
legambiciózusabb írásával nyit. Takáts József itt a 19. század első harmadának politi-
kai beszédeit, illetve annak legfontosabb alapanyagait vizsgálja. Konkrétabban poli-
tikai nyelvek beazonosítására törekszik, melyek – amint a szerző külön jelzi – nem 
csupán fogalmak együttesét jelentik, hanem viszonylag állandó témákat és mintákat, 
elbeszéléseket, érveléseket és értékeket, előfeltevéseket és hiteket is. Tanulmánya – az 
eszmetörténet távolról sem feltétlenül kanonikus szövegeinek szoros nyelvi olvasása 
eredményeként – a 19. század első harmadának négy alapvető magyar politikai nyel-
vét mutatja be: a republikánust, az ősi alkotmányra hivatkozót, a felvilágosult kor-
mányzásét, valamint a kulturális nacionalizmus nyelvét. Takáts e politikai nyelvek 
ismertetése közben ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a politikai nyelvek nem azono-
síthatók politikatörténeti értelemben vett pozíciókkal, a politikai érvelések pedig 
eleve konkrét szituációkhoz kötöttek. Ahogy kötete egy későbbi pontján – e nagy-
szabású tanulmányra közvetlenül is alkalmazható – módon érvel: „Ahhoz, hogy 
megfelelő elemzési eszközzé váljanak, viszonylag határozott képet kell adnunk egy-egy 
politikai nyelvről, ám annál rugalmasabban kell eljárnunk a használataikat elemezve”. 
(85.) A Politikai beszédmódok a magyar 19. század elején e javallatnak tökéletesen meg 
is felel, a tipizáláson túl ugyanis fi gyelmet fordít a politikai nyelvek keveredésének 
és átírásainak elemzésére is.

A kötet 19. századdal foglalkozó írásai közül a tágabb merítésűek közé tartozik 
még A csinosodás politikai nyelve című, mely – döntően 1788 és 1811 között született 
írásműveket vizsgálva – a csiszoltság angol diskurzusa magyar változatának elemzését 
7 Bence György Politikai-fi lozófi ai tanulmányok 1990–2006, szerk., előszó, utószó Pogonyi Szabolcs, 

L’Harmattan, Budapest, 2007.
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kínálja. E tanulmánya lapjain a szerző azonban mindössze annyit szeretne bizonyítani, 
hogy e nyelvet beszélték magyar szövegek – köztük jelentős szerzők jelentős írás-
művei – is. Míg Takáts a vadságból a csinosodottságba elbeszélést nevezi a csinoso-
dás politikai nyelve legjellemzőbb elemének, arra is felhívja olvasói fi gyelmét, hogy az 
elemzett magyar nyelvű szövegek e nyelvet gyakran próbálták a republikánussal 
összeilleszteni, azaz a csinosodás szótárát (is) használó szerzők „nem felváltani, hanem 
korrigálni, kiegészíteni, esetleg újraalapozni kívánták a politikai beszélés republikánus 
szótárát”. (98.)

Némileg polemikus élű a kötet Politikai nyelvek a Nemzeti hagyományokban című 
írása. A szerző felvetése szerint Kölcsey Ferenc e nagyhatású szövege azáltal értelmezte át 
a csiszoltság alapelbeszélését, hogy esztétikai előnyt biztosított a vad vagy félvad ún. 
fejlődési szakasznak, sőt e szakaszra kifejezetten republikánus erényeket projek tált. 
Miközben Takáts meglátása szerint Kölcsey különböző műveiben felváltva beszélte a 
republikanizmus és a nacionalizmus nyelvét, kifejezetten tévesnek tartja azon – ugyan-
csak elterjedt – értelmezéseket, melyek a Nemzeti hagyományokat a népiesség prog-
ramiratának próbálják beállítani. Úgy érvel, hogy Kölcsey a nemzeti (azaz a ne mesi) 
történelmi emlékezet költészetét tartotta sajátlagos, a magyar nemzetkarakternek meg-
felelő költészetnek. Miközben megfogalmazta a költészet mély és összetett érzelmessé-
gének igényét, alapvetően férfi as-republikánus költőszerepet propagált, állítja Takáts.

A kötet 19. századdal foglalkozó további írásai viszonylag szűk témákat járnak 
körül, leginkább adalékokkal, bár kétségkívül érdekfeszítő adalékokkal szolgálnak. 
Ezen írások közé tartozik például Az irodalomtörténet urbanisztikával című, mely két 
19. század eleji magyar episztola – Vitkovits Mihály 1805-ra datált, de csak 1814-ben 
megjelent episztolájának, illetve Berzsenyi Dániel 1815-ös erre adott válaszának – 
városfogalmát igyekszik értelmezni. Takáts felveti, hogy e korszak gyakran hiányolt 
fi lozofi kussága talán épp olyan műfajokban nyilvánult meg – jelesül az episztolában –, 
melyeket az utókor mércéje már jellemzően nem tartott bölcseletinek. Az írás konk-
rétabban amellett érvel, hogy műfaj és tárgya (episztola és város) között épp a csino-
sodás politikai nyelve teremtett összefüggést. A Kemény Zsigmond és a rajongás poli-
tikai fogalma a kötet egyetlen első pillantásra fogalomtörténetet sejtető elemzése, 
mely azonban szintén inkább egy politikai diskurzus feltárására vállalkozik. Takáts 
itt elsősorban azt kívánja bizonyítani, hogy Kemény a rajongás versus mérséklet 16–18. 
századi modelljére és Edmund Burke átértelmezése is támaszkodott, amikor az 1850-
es években továbbértelmezte a rajongás fogalmát. A kötet Antik és modern Csengery 
Antal Deák-emlékbeszédében című szövege ezen 1877-es, kanonizáló szándékú írás-
művet a jó politikus témájában született egyik utolsó klasszikus emlékbeszédként 
méltatja. Legfőképpen az emlékbeszéd antikizálónak és modernnek tekinthető ré-
szeit vizsgálva a szerző végül arra a következtetésre jut, hogy míg előbbiek a jó poli-
tikus időtlennek szánt normáit fogalmazták meg, utóbbiak éppen hogy időszerű 
normákat állítottak fel.

A kötet harmadik részét alkotó, Jászi Oszkár politikai diskurzusainak változásaira 
fókuszáló tanulmányok első megközelítésben Jászi néhány periferikusabb, részben 
publikálatlan szövegének történeti magyarázatával kívánnak szolgálni, azaz a Jászi-

életmű kevéssé feltárt epizódjait veszik szemügyre. A Jóság vagy igazságosság? című 
írás például legfőképpen Lesznai Anna naplójának hat 1920-ban papírra vetett, 
Lukács György és Jászi Oszkár joggal kapcsolatos nézeteltérésére refl ektáló – első 
olvasásra meglehetősen titokzatos – mondatához fűz mélyenszántó magyarázatot. 
Takáts értelmezésében a fi atal Lukácsot az intézmények nélküli világ vágya fűtötte: 
a társadalom intézményeinek, az államnak, a jognak a működéséhez tartozó etikával 
az utópikus etika sztenderdjét állította szembe. Lukács eszerint még az az igazsá-
gosságot is fel kívánta függeszteni – mely radikális víziójában csupán köztes foknak 
minősült –, hogy a jóság magasabb értékét tehesse a helyébe. (A kommunistákat is épp 
e megfontolásai részeként értékelte a bűnök reményei szerint időleges vállalóiként.) 

A tanulmány a Lesznai Anna naplósorait tovább kontextualizálva kifejti, hogy Já-
szi Oszkár teljességgel alternatív szótárt használt és Lukács tézisei mögött nem volt 
képes érzékelni az utópikus etika vágyát, abból valószínűsíthetően mindössze morali-
tás és legalitás – megítélése szerint ugyancsak elítélendő – elkülönítésének vágyát 
hallotta ki. Jászi ráadásul épp ekkoriban – 1919–20 táján – látott neki a természetjog 
felújításának, mellyel választ próbált adni a relativizmus térhódítására és erkölcsileg 
kívánta megreformálni a szocializmust. A Jóság vagy igazságosság? végül kifejti, hogy 
miközben Lesznai Annát antipolitikus nyelve és messianisztikus vágyai is inkább 
Lukácshoz közelítették, mindkét vitázó féllel szemben voltak fenntartásai. Takáts e 
fi nomszövésű mikroelemzése a két férfi  részben félreértésen alapuló nézeteltérését 
mesterien rekonstruálja, bár – záró lapjai ellenére – Lesznai Annát (ahogy erre a szer-
ző tanulmánya végén egyébként maga is utal) aránytalanul kevés fi gyelemben részesíti.

A Jászi és A jó társadalom című írás Jászi Oszkárt nemzetközi közegében oly 
módon vizsgálja, hogy leginkább 1936–37-es Walter Lippmann-recepciójára és az épp 
kialakulófélben lévő neoliberalizmushoz való viszonyára fordít fi gyelmet. Takáts 
eszmefuttatása kezdetén azt érzékelteti, hogy Jászi ekkorra kiábrándult az amerikai 
értelmiség liberális – az európai szóhasználat szerint talán inkább progresszívnek 
vagy radikálisnak nevezhető – tagjaiból. Ebből kiindulva a szerző úgy érvel, hogy 
szabadelvű szocializmusa és Lippmann szociális reformokat magában foglaló libera-
lizmusa között voltak kapcsolódási pontok, úgy mint a kollektivizmus és tervgazda-
ság elutasítása, valamint a tervezés és a demokratikus rendszer logikai összeférhetet-
lenségének gondolata. Jászi Lippmann A jó társadalom című kulcsművével és a szerző 
intellektuális-politikai agendájával kapcsolatos véleménye 1937 őszére mégis előny-
telenre változott: Jászi végül a cselekvő állam neoliberalizmusát sem részesítette támo-
gatásában. Takáts e tanulmánya kiválóan érzékelteti Jászi nemzetközi kapcsolatrend-
szerének és sajátos politikai-intellektuális pozíciójának egyes részleteit, összességében 
mégis inkább ígéretes kezdemény, mint lezárt, átfogó kutatás – ezt jelzi, hogy a 
konklúzió néhány „feltételezésen” túl számos még feltárásra váró kérdést fogalmaz 
meg. Eközben az írás alapvető törekvése, hogy Jászi Oszkár politikai eszméinek alaku-
lása végre ne csak magyar kontextusukban vizsgáltassanak, messzemenőkig támo-
gatandó –ahogy sajnálatosnak minősíthető, hogy a transznacionális horizontok fel-
térképezése a kötet többi tanulmányában már korántsem játszik ennyire központi 
szerepet.
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Az Eötvös-revízió című írás Jászi Oszkár az Uralkodó eszmékről Braun Róbertnek 
1935 nyarán írott leveléből kiindulva mutatja ki, hogy Jászi ekkorra nemcsak Eötvös-
értelmezését, de saját 1910-es eszmei értékítéleteit is revideálta. Takáts értékelése 
szerint Jászi változatlanul jellemzően szabadpiacpárti antikapitalista álláspontra 
helyezkedett, aki az óliberális érvelésmódokat és a szovjetrendszer igazolási kísérleteit 
egyaránt határozottan elutasította, azonban ekkoriban már jóval gyakrabban hasz-
nált liberális érveket. Takáts megfogalmazása szerint Jászi az 1930-as évek közepén 
immár „liberális kérdéseket tartott kiemelten fontosaknak, s nem szocialistákat” 
(218.), így kiemelten tárgyalta, hogy az egyenlőség megvalósulása elkerülhetetlenül 
vezet-e – óhatatlanul az egyéni szabadság sérelmével járó – diktatúrához. Ily módon 
Eötvös prognózisai közül is épp azokat emelte ki, melyeket két évtizeddel korábban 
még akkori ellenlábasa, Concha Győző hangsúlyozott. (220.)

Ehhez némileg hasonló irányultságú a kötet címadó írása, melynek lapjain Takáts 
Bibó István eklektikus forrásokból táplálkozó, a megfelelő ötvözetet kereső politikai 
gondolkodásával, konkrétabban leginkább annak konzervatív összetevőivel foglal-
kozik. E záró eszmefuttatás elsősorban arra keres választ, hogy a gyakran liberális 
szocialistának titulált Bibó miért is írt oly mély csodálattal a keresztény középkorról. 
Ha jól értem, Takáts itt amellett próbál érvelni, hogy 1942 és 1944 között született 
négy szövege tanúsága szerint Bibót kapitalizmussal szembeni fenntartásai, a libera-
lizmus elavultságának – akkoriban széles körben elterjedt – érzete, valamint az érték-
válság diskurzusának integrálása vezették el az „értékőrző és értékszabályozó elit” 
hiányolásához, miközben a középkori katolikus egyházban épp az eff ajta elit minta-
példányát vélte felfedezni. Bár Takáts írása a háborús évekre fókuszál, egyúttal annak 
kimutatására is törekszik, hogy Bibó konzervatív érveket és értékeket is artikuláló 
tanulmányai korántsem nevezhetők múló epizódnak. A szerző beállítása szerint Bibó 
keresztény társadalomszervezés iránti csodálata nem enyhült, bár kései írásaiban – így 
például híres Uchróniájában – a szerző már jóval rezignáltabbnak tűnt. A kötet e címadó 
tanulmánya – nagyrészt meggyőző érvelése ellenére – a konzervativizmus fogalmát 
alighanem túl tágan használja. Úgy gondolom, hogy Bibó a középkori egyházat idea-
lizáló megfogalmazásait pontosabb lenne az ún. retrospektív – azaz a múltra pro jek-
tált – utópiák közé sorolni, miközben a retrospektív utópiák és a modern kori konzer-
vatív gondolkodás viszonya további tisztázásra várna.

A megfelelő ötvözet meglehetősen szerteágazó politikai eszmetörténeti kutatások 
és refl exiók foglalata, mely a Takáts József által alkalmazott megközelítésmódok hasz-
nát azonban így is remekül képes érzékeltetni. A kötet multidiszciplináris inspiráció-
jú, ugyanakkor többnyire kristálytisztán érvelő írásai számos részletkérdést módfelett 
diff erenciáltan tárgyalnak, alkalmanként pedig tágabb kontextualizálásukra is érdem-
ben sort kerítenek. Összességében mégis úgy értékelhetünk, hogy Takáts kötete 
számos szellemes felvetést és átgondolt meglátást tartalmaz, bár a mögöttük lévő ku-
tatások jellemzően inkább mélyfúrásoknak, mint átfogó jellegűeknek nevezhetők.

(Osiris, Budapest, 2014.)

LENGYEL RÉKA

Farkas Wellmann Éva: Irodalom 
és közönsége a XVIII. században. 
Verestói György munkássága

[…] és ki volna olyan eszefelejtett, aki a tengernek felső 
színén úszkáló gazokat és szemeteket drágábbaknak 
mondaná lenni a tengernek fenekére lenyomattatott 
gyöngyszemeknél?1

Az újonnan megjelenő irodalomtörténeti tárgyú munkák között mindig nagy fi gye-
lemre tarthatnak számot azok a dolgozatok, melyek egy-egy kevéssé ismert szerző 
életművének monografi kus igényű, átfogó bemutatására vagy az életmű egyes darab-
jainak, esetleg összességének új szempontok szerint történő elemzésére vállalkoz-
nak. Különösen igaz ez akkor, ha a frissen napvilágot látott monográfi a „főszereplője” 
olyan alkotó, akinek munkássága – noha művei az utóbbi két évszázadban rendkívül 
kisszámú olvasóhoz jutottak el, s csupán néhány feltűnőbb jellegzetességük révén 
váltak irodalom-, eszme- vagy művelődéstörténeti vizsgálat tárgyává – az ide vonat-
kozó, inkább rövidebb, mint hosszabb lélegzetű elemzések szerzőinek egybehangzó 
véleménye szerint igen magas színvonalú, és így megkülönböztetett bánásmódot érde-
mel.2 Verestói György kétségkívül ilyen szerző: az a műfaj, mellyel összeforrott a neve, 
a halotti beszéd, a régi magyar irodalomtörténeti kutatás kiemelten fontos területe, 
s ennél is lényegesebb, hogy széleskörű műveltsége, személyes habitusa, és a legtöbb 
pályatársáét messze meghaladó nyelvi készsége, írói tehetsége igen értékes, jóllehet 
ma valószínűleg csak töredékében hozzáférhető életmű létrehozására tette képessé. 
Mindezek alapján nem szorul magyarázatra, miért érez csalódottságot az olvasó-re-
cenzens, amikor azzal kell szembesülnie, hogy a téma új keletű monografi kus fel-
dolgozása csak igen szerény mértékben tud megfelelni a vele szemben támasztott 
elvárásoknak, ugyanis szerzője – mintha nem lenne tisztában a vállalt feladat igényes 
végrehajtásának módszereivel, lehetőségeivel – megelégszik néhány kevésbé releváns 
új adat feltárásával, s a vonatkozó szakirodalom megállapításainak rendszerezett 
újraközlésével.

Farkas Wellmann Éva kötetté szerkesztett disszertációjában Verestói György 
munkásságának bemutatását ígéri. Amint a bevezetőből megtudjuk: „Az életműre 
vonatkozó konkrét vizsgálódás első fázisa a fellelhető szöveganyag áttekintése. Ter-
mészetesen ez a munka magában foglalja ezeknek a műveknek az alapos tanulmányo-

1 Verestói György, Negyedik oratio, Gr. Teleki Pál felett, 1731. 18. Nov. A’ Kis Világról = U., Holtakkal 
való barátság, I–II., Kolozsvár, Kaprontzai Ádám által, 1783, 91. A Verestóitól vett idézetet moder-
nizált helyesírással közlöm.

2 A bibliográfi ához lásd Farkas Wellman könyvének vonatkozó fejezetét.


