
Két szerző, két szemlélet állítható párhuzamba, 
ha elolvassuk Litván György és Pelle János 
könyveit. A műfaj sem azonos. Litván György 
szabályos, rengeteg levéltári forrás feldolgozá
sával készült, nagy terjedelmű, kronologikus 
életrajzot írt Jásziról. Pelle János könyve inkább 
eszmetörténeti értekezés, ezért nehéz lenne a 
kettőt összehasonlítani. Ebből adódik, hogy kü- 
lön-külön recenzióban ajánljuk a két művet az 
olvasóknak.

A LIBERÁLIS SZOCIALIZMUS ÍRÓJA
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Pelle János tollából Jászi Oszkárról szóló művet je
lentetett meg a Kairosz Kiadó. Mindezidáig nem 

született Jásziról teljes, önálló biográfia, az elmúlt év
tizedekben munkásságának egyes részeit tárgyalta a 
szakirodalom, a két háború között az 1918-1919-es ese
mények kapcsán írtak róla itthon, általában érzelmileg 
túlfűtött kritikával.

Pelle János könyve sem pótolja teljesen a hiányt. Egy 
eszmetörténeti korrajzot tart a kezében az olvasó, amely 
elhelyezi Jászit és a XX. század eleji polgári radikáli
sokat korukban, méghozzá oly módon, hogy a szerző 
által kiemelt és a kortársak által is a legfontosabbnak 
ítélt kérdésekre adott válaszaikat ütközteti a más néze
teket valló kortársak álláspontjával, illetve az utóbb be
következett eseményekkel, bőven idézve a kortársakat 
és az utókori történetírókat.

Ez a könyv legfőbb érdeme, liberális és konzervatív, 
agrárius és merkantilista, szélsőjobb és szélsőbaloldali 
szerzők nézeteit villantja fel, hogy legalább vázlatos 
képet kapjon az olvasó társadalmi kérdések különböző, 
vagy éppen azonos megítéléséről.

Ugyanakkor ez a könyv legfőbb gyengéje is. Nem tud
ja az olvasó kivonni magát -  az egyébként 1918-1919- 
ről vagy az események szereplőiről szóló művek olvasá
sakor általában jelentkező -  annak a benyomásnak a ha
tása alól, hogy a szerző állást foglal pro vagy kontra, és 
erre ösztönzi az olvasót is. Ez az állásfoglalás azonban 
nem az utókor tárgyilagos és távolságtartó ítélete, hanem 
úgy kell dönteni, hogy az ma is érvényes politikai állás- 
foglalást jelentsen. Talán még el kell telnie valamennyi 
időnek, el kell tűnnie azoknak az eszméknek és azoknak 
a problémáknak, amelyek a kortársakat foglalkoztatták. 
Szerényebben fogalmazva: egy többé kevésbé széles kör
ben, több irányzatot felölelő paradigmát kell róluk kiala
kítani. Ennek első lépése több alternatív, de egymással 
vitaképes megközelítés kialakítása. Ennek a célnak ki
válóan megfelel Pelle János könyve.

Már utaltunk rá, hogy nem kronologikus rendet kö
vető életrajzzal van dolgunk, hanem egy tematikus fe-
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jezetekbe rendezett értékeléssel. Az előszó utáni beve
zetőként szolgáló fejezet részletesen elemzi a Jászi if
júságát és szellemi ébredését meghatározó eszméket, 
összefoglalja a ma már kevésbé ismert angol filozófus, 
Herbert Spencer tanításait, és a századelőn a szemléle
tet átható szociáldarwinizmust.

Jászi politikai meggyőződését, a liberális szocializ
must élete végéig megtartotta. Ezzel a politikai krédó
val soha nem tartozott a magyar baloldali politikai gon
dolkodás fő áramlatába. A magyar szocialisták (1918 
előtt nem jelentek meg önálló tényezőként a kommu
nisták, ezért a munkásmozgalom valamennyi marxista 
és nem marxista irányzatát összefoglalóan illették ez
zel a névvel) a német szociáldemokratákat követték 
szocializmus modelljük kialakításában. Szigorúan cent
ralizált szocializmus kép, merev osztálystruktúra, meg
merevedő dogmatika (ortodoxia).

Nagy Britanniában -  ahol a politikai szabadság- 
jogoknak régebbi és mélyebb hagyományai voltak mint 
Németországban, -  a politikai filozófiában az empiriz
mus erősebb volt a teoretizáló hajlamoknál, a balolda
lon jelentős szerephez juthatott egy nyitott gondolko
dású értelmiségi elit, amelynek egyik fő gyűjtőhelye a 
Fabianus Társaság volt. (A társaság névadója a Krisz
tus előtti harmadik században élt római diktátor, Fabius 
Maximus, aki nem ütközött meg az Itáliát seregeivel 
elözönlő és végigpusztító Hannibállal, hanem megőriz
te a római sereget a kedvezőbb helyzetre várva. Kor
társai ezért a Cunctator (Halogató) gúnynévvel illették.
Az angol baloldal egyes csoportjai tudatosan vállalták 
fel a „Cunctator” taktikáját, az előre eltervezett és vég
hezvitt hirtelen társadalmi átalakulások, a társadalmi 
mémökösködés iránti kételyüket.)

Jászi -  szemben főbb eszmetársával Károlyi Mi
hállyal -  kezdettől fogva élete végéig elhatárolódott a 
kommunizmustól.

Mint politikus 1918— 1919-ben aktívan nem tudott 
cselekedni a kommunista hatalomátvétel megakadályo
zásában. Abban, hogy meg sem kísérelte, döntő szere
pe volt annak, hogy az őszirózsás forradalom vezetői 
rettegtek a reakciótól. Semmilyen formában nem kísé
relték meg a régi elit, akár később ellenforradalmivá 
vált, változásra hajló, mérsékelt képviselőivel a kiegye
zést a honvédelem megszervezése és a kommunista ha
talomátvétel elhárítása érdekében. A forradalmat és a 
régi rendet -  olvasottságukhoz képest érthetetlen mó
don -  úgy tűnik sematikusan, monolit tömbként fogták 
fel.

A könyvben önálló fejezet foglalkozik Jászi konfö
derációs eszméivel és a földbirtokszerkezet társadalmi 
hatásairól, a lehetséges reformokról, hatásaikról: rövi
den a földkérdésben kifejtett nézeteivel.

A Duna menti konföderáció az a momentuma Jászi
munkásságának, ami a szélesebb közvélemény előtt is__
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ismert. Magyar részről Kossuth konföderációs terveze
te megelőzte, és nemzetiségi, illetve osztrák politiku
sok is fogalmaztak meg konföderációs terveket. A kon
föderációs gondolat súlyos aktuálpolitikai tartalmat 
hordozott, a Monarchia dualista szerkezetéről és a nem
zetiségek magyarországi helyzetétől nem elválasztha
tó. Talán szemére vethető a korabeli magyar elitnek, 
hogy nem mondott le a dualista szerkezetben élvezett 
helyzetéről egy föderáció kedvéért, és nem volt hajlan
dó az „egy politikai nemzet van” tételt felülvizsgálni. 
Erkölcsi ítéletet mondani és kedvezőbb példát felmu
tatni természetesen lehet és szabad, de az összehason
lításból nem maradhat ki a flamandok belgiumi, az írek 
nagy-britanniai, a lengyelek németországi vagy a zsi
dók romániai és oroszországi helyzete a századfordu
lón. Történelmietlen századfordulós eszmék és elkép
zelések megítélésekor az utólag történtekre hivatkozni, 
mégis a föderációs eszmék realitására szomorú bizo
nyítékként szolgál, hogy akár a román, akár a szerb po
litikai elit, amikor ő került uralkodó helyzetbe a törté
nelmi Magyarország korábbi területein, nem igyekezett 
végrehajtani azt a típusú föderalizálást, amit Jászi el
képzelt és nem siettek megadni a nemzetiségeknek azo
kat a jogokat, amelyeket a szerb, román nemzetiségi 
vezetők a dualista Magyarországtól követeltek. (Ettől a 
modelltől még a nemzetiségeknek a legtöbb egyéni jo
got biztosító masaryki Csehszlovákia, illetve a kollek
tív entitásokat elismerő 1974 utáni titói Jugoszlávia is 
messze volt. A román politikai elit 2003-ban sem en
gedte megváltoztatni azt az alkotmányos alapelvet, 
hogy Románia egységes nemzetállam.)

Jászi úgy látta, hogy a Monarchia anyagi, szellemi 
erejénél fogva a balkáni államokat magához vonzza. 
Ezt a racionalitást a történelem nem igazolta vissza ez 
idáig és a maga korában is elutasításra talált, nemcsak 
magyar, hanem nemzetiségi oldalon is.

Pelle nem értékeli túl sokra Jászinak a földkérdéssel 
kapcsolatban kifejtett tevékenységét, egyoldalúnak és 
doktrinernek tartja. Szerinte Jászi „ceterum censeo”-ja 
a nagybirtok, a „morbus latifundi” elleni harc volt. 
Szerzőnk szerint valamennyi politikai szereplő és köz
író érzékelte a XX. század elejének ezt a nagyon súlyos 
társadalmi problémáját, de a szegényparaszti földéhség 
és a termelés adott szintje fenntartásának követelmé
nye nagyon bonyolulttá teszi a problémát. Meg kellett 
találni azt a vegyes gazdasági formát, ami az egymás
nak ellentmondó szempontoknak megfelel.

Az 1945-ös földreform megmutatta, hogy a nagy
birtok radikális megszűntetése önmagában nem oldja 
meg az agrárium problémáját, hiszen életképtelen kis- 
birtokokat hozott létre.

Mára ez e kérdés többet veszített aktualitásából, mint 
mondjuk a nemzetiségi kérdés, mégis gond ma is az op
timális üzemméret megtalálása a gazdaságosság és vi
déki lakosság életszínvonalának fenntartása.

Pelle János, Jászi életműve legértékesebb részének 
az amerikai emigrációban született -  Magyarországon 
először és utoljára 1986-ban megjelent -  „A Habsburg 
monarchia felbomlása” című művét tekinti. A kortár

sak és a történészek is két alapvető koncepciót alakí
tottak ki a Monarchia bukásáról. Az egyik koncepció 
szerint a Monarchia egy életképes, gazdaságilag, kul
turálisan virágzó és fejlődő államalakulat volt, amit az 
első világháború után -  a következményeket tekintve 
katasztrofális módon -  a győztesek szétvertek. Ezt a 
koncepciót fogalmazta meg markánsan a Párizsban élő 
író-történész Fejtő Ferenc eredetileg franciául írt, de 
magyarul is kétszer megjelent „Rekviem egy hajdan 
volt birodalomért” című művében.

Jászi művében feltárja a birodalom összetartó és cent
rifugális erőit és alapvetően a másik nézőpont mellett 
teszi le a garast. A belső feszítő erők, a délszláv népek 
azon törekvése, hogy egy államban egyesüljenek, lehe
tetlenné tették a Monarchia fennmaradását, és az első 
világháború csak az a katasztrófa volt, ami realizálta 
ezeket a tendenciákat. Arnold Toynbee, világhírű brit 
történész is úgy látta, hogy Szerbiában és Boszniában 
egy olyan más, Közép-Európától eltérő, az oszmán po
litikai kultúra örökségét hordozó minőséggel került 
szembe a Monarchia, amit nem tudott kezelni és a ki
bontakozó jugoszlavizmus okozta a Birodalom bukását. 
Jászi könyve részletes, sokoldalú, olvasható és a Mo
narchia bukásának egyik alapvető kézikönyve ma is.

Pelle János könyvének utolsó és talán legizgalma
sabb fejezete, Jászinak a saját zsidó származásához va
ló viszonyát, és ebből kiindulva -  az önálló kötetet 
igénylő témát -  a XIX-XX. századi baloldali antisze
mitizmust boncolgatja. Az asszimilált zsidó értelmiség 
egy része az asszimilációt csak a zsidó identitás és tra
díció teljes megtagadása által tudta elképzelni, az asz- 
szimiláció árának tekintette a hagyományok teljes fel
adását. Marxon, Dühringen át XX. századi entellektüe- 
lekig izzó dühvei fordullak a nem asszimilálódott vagy 
asszimilálódott, de a tradíciókat megőrző zsidók felé. 
Jászi életművének egyes fejezetei kapcsán is vizsgál
ható ez az attitűd a XX század eleji Magyarországon. 
Pelle János könyve izgalmas olvasmány. Hozzájárul ah
hoz, hogy a XXI. századra a politikai kliséktől elsza
kadó, tartalmasabb történettudományi álláspontot tud
junk kialakítani Jászi Oszkárról.
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L itván György több évtizedes kutatás után megírta 
Jászi Oszkár életrajzát, amelyet az Ozirisz kiadó je 

lentetett meg.
Jászi Oszkárról eddig nem jelent meg tudományos 

igényű, forrásfeldolgozáson alapuló teljességre törekvő 
életrajz. Ennek több oka van. Jászi 1919-től nem élt 
Magyarországon, a trianoni Magyarország területén 
csak egyszer járt 1947-ben, (az utódállamokhoz csatolt 
Felvidéken, Erdélyben és Délvidéken többször megfor
dult). Az 1919 és 1945 közötti Magyarországon nem 
volt kívánatos személy, és az 1918-as októberi forra
dalom egyik vezetőjeként a történelmi Magyarország



lófléneli aemle

sírásójának tekintették hivatalos körökben. Litván 
könyvében feltárja, hogy az emigránsok itthoni meg
ítélésének csak egyik meghatározója volt 1918—19-ben 
vállalt szerepük, a másik tényező emigrációbeli tevé
kenységük és a kisantant államokhoz való viszonyuk 
volt. Ebben a második vonatkozásában Jászi az emig
ráció középmezőnyében foglalt helyet. Erkölcsileg nem 
tartotta elfogadhatónak, hogy bármilyen anyagi támo
gatást fogadjon el kisantant vezetőktől, megszakította 
a kapcsolatot pl. Lindner Bélával, amikor valószínűvé 
vált, hogy az a jugoszláv titkosszolgálat ügynöke. Kap
csolatban maradt viszont Benessel, ami még a magyar- 
országi baloldali ellenzéknek is elfogadhatatlan volt. 
Litván idézi Bajcsy-Zsilinszky Endre II. világháború 
alatti megjegyzését „Károlyi és silány bandája Benes
sel paktál.” Jászi végig erkölcsi szorításban érezte ma
gát és küzdött az elkötelezettség ellen. Visszautasította 
Masaryk ajánlatát, hogy települjön Prágába, és a fel
ajánlott egyetemi katedrát sem fogadta el. Amerikába 
román útlevéllel utazott, igaz erre azért kényszerült, 
mert a magyar diplomácia mindent megtett, hogy meg
akadályozza amerikai beutazását. Jászi elutasított bár
milyen együttműködést a Horthy Miklós nevével fém
jelzett Magyarországgal, holott az emigráció egy része 
a 20-as évek közepén hazatért. Nagy Vince, a Károlyi 
kormány belügyminisztere hazatérése után. ellenzéki 
parlamenti képviselő lett, (igaz egy ciklus után kibuk
tatták).

Jászi többször megfordult Prágában, Bukarestben, 
Erdélyben és a Felvidéken, ahol szembesült azzal, hogy 
a kisebbségbe került magyarság helyzete nem jobb, ha
nem helyenként rosszabb vagy sokkal rosszabb, mint a 
nemzetiségeké volt a régi Magyarországon.

Litván György korábban is felvetette a kérdést: „sza
bad-e a hazára árulkodni? „Jászi kíméletlen kritikusa 
volt a nemzetiségi elnyomás minden valós vagy vélt je
lenségének a történelmi Magyarországon. Kétségkívül 
a jobbító szándék vezette, amikor azt akarta, hogy Ma
gyarország mint demokratikus, kultúrállam vonzó al
ternatívát kínáljon a nemzetiségeknek, hogy ne legyen 
valós alternatíva, a balkáni kisállamokhoz való csatla
kozás. Akik kihasználták Jászi tevékenységét, és Ma
gyarországot mint a népek börtönét mutatták be a nyu
gati közvélemény előtt, nem magyar szempontból is el
fogadható célokat követtek, hanem a román vagy a 
szerb irredentizmus szolgálatában állottak.

Jászi mindenképp felelős azért, hogy ezt nem vette 
kellő súllyal figyelembe, bár a történelmi magyar poli
tikai osztály jelentős része sem számolt az ország fel- 
darabolásával. A 20-as 30-as években azt vetették Jászi 
szemére, hogy az erdélyi magyarokat elnyomó román 
nemzetiségi politikát nem ítéli el olyan élesen, mint az 
1918 előtti magyar politikát. Jászi válaszában arra hi
vatkozott, hogy időt kell hagyni a demokratikus viszo
nyok kialakulásának. Többször megpróbált közbenjár
ni a miniszterelnökké lett Octavian Gogánál és Juliu 
Maniunál, azonban keserűen csalódnia kellett. 
1945-1946-ban jutott el oda, hogy egyértelműen, hatá
rozottan és nyíltan elítélte a felvidéki magyarok üldö

zését.
Jászit 1945 után nem támadták és bírálták, hanem 

mellőzték. Ennek oka a kommunista mozgalomhoz fű
ződő, végig elutasító álláspontja és „liberális-szocia
lista” jogállami meggyőződése. Jászi már 1918-1919- 
ben elutasította a kommunizmust, bár az 1918 őszi ösz- 
szeomlásban elkerülhetetlennek vélte, és azt írta, hogy 
jobb a bolsevizmust kipróbálni. „A kommunista kísér
letet egyszer meg kell valósítani. E nélkül az emberi
ség nyugvópontra többé eljutni nem fog. Elméletek és 
dedukciók helyett tények kellenek a tömegnek. A kom
munizmust ki kell próbálni.” (Huszadik Század 1919. 
április 3. 167. p.)

Mályusz Elemér ezért a mondatáért nagyon elítéli 
Jászit az 1930-ban írt tanulmányában: „a magyar kö
zéposztálynak úgynevezett progresszív része olyan em
bert vallott vezérének, aki nem átallott egy nemzetet 
odavetni a laboratórium asztalára, hogy ott beoltassék 
a kommunizmus szérumával.” Úgy gondoljuk, hogy 
egyetlen megnyilvánulásáért, amely az eseményeket 
már nem befolyásolta, (12 nappal a kommün kikiáltása 
után) túlzás elítélni valakit, aki 40 éven át szembeszállt 
elméleti szinten is a sztálini szocializmussal.

Ez szorosan összefügg Jászi életének politikailag és 
eszmeileg legfontosabb kapcsolatával a Károlyi Mi
hályhoz fűződő viszonnyal.

1918 előtt ez a kapcsolat felületes volt, a meglévő 
társadalmi különbség okán is, és csak a világháború 
alatt formálódott ki az októberi forradalom tábora.
1918- ban az események sodorták a szereplőket, tevé
keny alakításuk nagy politikai tehetséggel és rutinnal 
rendelkező vezetőknek is nehéz lett volna. Károlyi és 
Jászi csak az emigrációban váltak politikai és eszmei 
baráttá. Ennek a kapcsolatnak az egyik legfontosabb, 
de Jászi számára mindenképpen legnyugtalanítóbb kér
dése, Károlyinak a kommunizmushoz való viszonya.
1919- től kezdve Károlyi egyre pozitívabban viszonyult 
a kommunizmushoz és kisebb visszalépésekkel és ki
ábrándulásokkal egyre elkötelezettebb hívévé vált. 
Jászi nemcsak a konkrétan soha meg nem határozott 
„reakciótól” akart elhatárolódni, hanem a kommunista 
mozgalomtól és gyakorlattól is.. „Oly hatalmas egyé
niség mint Te, tartósan nem imádhat két istenséget, s 
választanod kell a Demokrácia és Diktatúra között” ír
ta Jászi már 1920-ban Károlyinak. Jól látta, hogy 
Károlyi állásfoglalása visszahat 1918 megítélésére is. 
1949-ben politikailag szakítanak, de Jászi emberileg 
soha nem tagadta meg Károlyit, mint barátot. Ez a kap
csolat és Károlyi emigrációbeli tevékenysége felveti a 
kérdést, mi maradandó a „vörös g ró f’ életművéből? 
1918 előtt egy felelőtlen ellenzéki párt vezetője, akit 
nem vesznek igazán komolyan, 1919 után kriptokom- 
munista, akit még saját eszmetársai sem vállaltak. 
1918-ról pedig Károlyi hívei is elismerték, hogy habi
tusa és tapasztalatlansága okán alkalmatlan volt arra, 
hogy egy drámai helyzetben vezesse az országot.

Jászi 1918-ban főszereplő volt. „Magyar kálvária, 
magyar feltámadás,, című 1920-ban írt emlékiratában 
sajátszerepét mérsékeltként írja le, földreformot és a.



földhöz juttatott parasztságból nemzeti hadsereg szer
vezését javasolta. A nemzetiségi vezetőkkel való tár
gyalásait úgy látta, hogy megpróbálta menteni a ment
hetőt, mivel valós erő az ellenálláshoz nem állt rendel
kezésére. Később vannak ezzel ellentétes megnyilvánu
lásai is, amikor kijelenti, hogy az októberi forradalom 
legnagyobb hibája volt, hogy az ország területi integri
tásának megőrzését tekintette legfontosabb feladatának.

Jásziról, mint politikus, és Jászi mint gondolkodó, 
mellett maradandóbb a Jászi mint tudós kép is. Politi
kai gondolkodóként méltányolható, hogy egész életé
ben kitartott eszméi mellett. A történelem nem igazolta 
vissza Jászi elképzelését a „keleti Svájcról.” Az Euró
pai Unióba is nemzetállamokként lépnek be a közép
európai államok. A kelet-európaiak pedig ideiglenesen 
vagy véglegesen kimaradnak. Azt, hogy ez hogyan hat 
a nemzeti kisebbségek életkörülményeire, a jövő mu
tatja meg. Ha az anyaországba való bevándorlás és az 
asszimiláció „oldja meg” a határon kívüli magyarok 
problémáját, az tovább folytatja Jászinak, mint poitikai 
gondolkodónak a leértékelődését.

1989 után sem vált népszerűvé Jászi Magyarorszá
gon. Álláspontom szerint megérne egy tanulmányt szen
telni annak a kérdésnek, hogy a 80-as 90-es évek fordu
lóján a demokratikus (és népi) ellenzék miért Bibó Ist
ván nevét írta zászlajára, és miért nem Jászi Oszkárét.

Litván György az adott korszakba ágyazva, irodalmi

hivatkozásokkal és idézetekkel alátámasztva színesen 
mutatja be Jászi mindhárom korszakát, minden szerepét 
és kapcsolatát. 1918 előtt Jászi része volt a magyar szel
lemi életnek, és bár egyetemi katedrát nem kapott, kire- 
keszteni sem akarták a magyar szellemi életből. A „XX. 
Század” című folyóiratban megjelent több szellemi irány
zat, a konzervatív-liberális és radikális irány is. Ez Gratz 
Gusztáv és Jászi szakításával szűnt meg. Minden szem
pontból 1918 ősze a fordulópont Jászi innentől elveit és 
a létező Magyarországot nem tudta közös nevezőre hoz
ni, és a létező Magyarország is elutasító volt vele.

A könyv bemutatja Jászi magánéletét, Lesznai An
nához és második feleségéhez való viharos viszonyát, 
bécsi és amerikai emigrációs életüknek színhelyeit, mi
liőjét.

A szerző több évtizedet töltött Jászi életművének ta
nulmányozásával, érződik az érzelmi közösség hősé
vel, de tart bizonyos távolságot is. Nem akarja minden
áron mentegetni Jászi ballépéseit.

Romsics Ignác szóvá teszi a Rubicon 2004/2 számá
ban írt recenziójában, hogy 1918-1919-ről mindössze 
50-60 oldal szól, értékelés nélkül.

Mindez igaz, de ezzel együtt összegzésül az kell 
megállapítanunk, hogy Litván György olvasmányos, 
tartalmas, magával ragadó, bizonyos szempontból 
már-már lírai életrajzot írt Jászi Oszkárról.

Bakonyi Péter

Alkotmány, tradíció, 
modernizáció

Kajtár István:
A 1 9. századi modern magyar állam- és 

jogrendszer alapjai (Európa -  haladás 
-  Magyarország) Institutiones luris 
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A polgári átalakulás a magyar alkotmánytörténe
lemben hosszan elnyúló, évszázados folyamat
ban zajlott le. A jog és az alkotmányos tradíci

ók nehezen formálható, mély történelmi és társadalmi 
gyökérzettel rendelkező konstrukciója nem forradalmi 
hirtelenséggel alakult modern polgári berendezkedés
sé. Az íratlan, gyakorlatban érlelődött, rendi harcokban 
megerősödött alkotmányos képletet, de még inkább a 
honfoglaláskori ősi jogból kifejlődött, a Habsburgok
kal szemben harci fegyverré alakult consuetudot nem 
lehetett izgatott politikai revolúcióval egy néhányhetes 
forradalmi politizálás során gyökeresen átformálni. 
Mégis: az 1848-as korszakhatár ünnepi alkalom volt a 
modernizáció hívei számára a számvetésre. A polgáro
sodó és nemzetté izmosodó magyar társadalom átala- 

__kulásának ünnepe lett ’48 tavasza. A magyar alkot
óé

mánytörténetnek az a pillanata, amikor a mérleg nyel
ve átbillent és az akkor már évtizedek óta folyó reform- 
tevékenység javára módosította a pontarányokat.

Az 1790-es országgyűléstől szakadatlanul tematizált 
reformok ügye a 19. század utolsó harmadára jutott 
nyugvópontra. A kiegyezés kompromisszuma alapján 
felépített magyar polgári (jog)állam lényegében száz 
esztendő útkeresésének, reformharcainak, pártcsatáro
zásaink, politikai, gazdaságpolitikai és kulturális kon
cepcióinak kohójából kibontakozó modern európai 
szerkezet volt. A hatalommegosztás, a parlamentariz
mus és a felelős kormányzás, a jogállamiság, az állam- 
polgári garanciák együttesét magába olvasztó alakzat.

Erről a modem államról és a polgárosodó jogrendszer
ről szól Kajtár István új könyve, ,A 19. századi modern 
magyar állam-és jogrendszer alapjai. ” Az alcím (Euró
pa -  haladás -  Magyarország) dinamizmust sejtet, és va
lóban: a korszakot, és magát a képletet is dinamikus esz
közökkel rajzolta meg a kiváló pécsi professzor. A re
formmozgalmakat, a forradalmi erők törekvéseit nem is 
lehet másként, de hasonlóképpen ábrázolja a tradicioná
lis értékek védelmezőit is. Nem a hagyományos ábrát vá
zolja föl, melyben a maradiság erői a megcsontosodott, 
mozgásképtelen, változtatásra alkalmatlan ellenállás 
hadállásai mögül akadályoznák a fejlődést. Kajtár felfo
gásában a konzervatív, a tradicionális is mozgásban van, 
a konfrontációk hol felerősödnek, hol pedig elenyész
nek. Egyszer élessé válva a régi (rendi) Magyarország 
és a megújuló polgári nemzetállam konfliktusát szimbo


