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Horváth Mihály reformkori pályakezdéséhez* 

A pályázatok 

A fiatal dorozsmai káplán bekapcsolódását a kor kulturális életébe: részvételét a 
Marczibányi-alapítvány, illetve a Magyar Tudós Társaság 1834-ben és 1835-ben meghirdetett 
történettudományi pályázatán, a forrósodó ellenzéki közhangulat magyarázza. 

A pályatételek valóban alkalmasak voltak arra, hogy egy becsvágyó, a progresszív 
törekvésekhez szenvedélyesen vonzódó fiatalember érdekló'dését felébresszék. A polgárosodás 
kulcskérdése volt mindkettő. A Marczibányi-intézeté: „Miben és mennyire különbözött az Euró
pába költözködő magyar nemzetnek erkölcsi és polgári kultúrája Európának akkori kultúrájától?" 
S az Akadémiáé: „Milyen állapotban volt a műipar és kereskedelem honunkban az Árpád- és 
vegyes házakból származott királyaink alatt? mi történt fejedelmeink és törvényhozásunk részéről 
annak előmozdítására? melyek voltak a nagyobb emelkedésüket hátráltató akadályok? milyen 
befolyásuk volt nemzetünk erkölcsi és értelmi kifejezésére?" 

Ha a nagyközönség elé csak hosszú hányódás után, 1846-ban került is 1835-ben alkotott 
pályakezdő munkája, egyéni fejlődése szempontjából ritka alkalom volt, hogy tehetségére és 
törekvéseire felhívja az akkori szellemi elit — közelebbről az Athenaeum triumvirátusából Bajza 
és Toldy — figyelmét. Ettől kezdve a nagyra hivatott, ellenzéki szellemű fiatal alkotók között 
tartják számon. 

A Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet s az akkori Európa polgári s erkölcsi 
műveltsége között című terjedelmes tanulmány a szerző komoly képességeit és világnézeti bátor
ságát mutatja, de nem kevésbé társadalomszemlélete romantikus vonásait, a nemesi polgároso
dással kapcsolatos illúzióit is.1 Legélesebb^ vonása, hogy a kérdésre válaszolva a középkor 
századait, s a nemesség hűbéri osztályuralmát olyan kemény kritikai ábrázolásban mutatja 
be, mint előtte Magyarországon, történeti munkában, soha senki. A honfoglalás körüli időszak 
számára feltétlenül az erőszak, önkény és anarchia kora, az emberi szorgalom és műveltség 
iszonytató megrontása, „ . . . kebellázító, az emberiség legszentebb jogaiban szilajul gátló 
méltatlanság". A nemes nála nem a haza védője és megmentője, mint az előző irodalomban, 
hanem a nép sanyargatója, s nemcsak nálunk, de szerte egész Európában. A hűbéri zsarnokság
gal egy országban sem férhettek meg, Horváth ábrázolása szerint, se a szelíd múzsák, se a városi 
polgárság munkás hajlamai. Erkölcs és szabadság szerinte csak az olasz és déli francia városok
ban létezett. Polgárság és jobbágynép — bennük s egyedül, őbennük látja az ifjú történész az 
államalkotó erőt, a polgári fejlődés bázisát, a jövő biztosítékát. Amit e kisemmizett, jogfosz
tott tömegekről mond, az már egyfajta politikai platformnak is tekinthető: „hol egy szorgalmas 
középosztály nem létezik, hol a nép számosabb részének szabadsága szolga járom alatt elölve 
van: miképp tenyészhetne ott a polgáriasodás, hogyan nőhetnének ott egy nemesebb emberiség 
virágai?" 

* Részlet egy nagyobb tanulmányból. 
1 Párhuzam az Európába költözködő magyar nemzet s az akkori Európa polgári s 

erkölcsi míveltsége között. Pesten. 1847. Űjra megjelent H. M. Kisebb történelmi munkái Bp. 
1868. I. köt.-ben 1—146. 
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A történeti múltnak ez a gyökeresen új, a megelőző történetírástól merőben elütő érté
kelése, a feudalizmusnak minden addiginál szenvedélyesebb elutasítása, elvitathatatlanul nagy 
politikai értéket képviselt a reformkor hazai közgondolkodásában, érveket adott a népfelsza
badítás harcosainak. Világnézeti megalapozottságát és történetfilozófiai horizontját tekintve 
azonban az itt megfogalmazott antifeudális szellemiség már nem oly megnyugtató és probléma
mentes. A hűbériségnek az a szélsőséges negációja, s vele szemben az alul levő tömegeknek 
kritikátlan, ugyancsak szélsőséges eszményítése ugyanis a Párhuzamban nem annyira az egy
kori társadalmi termelés folyamatának elemzéséből, a termelőerők reális felméréséből fakad, 
mint inkább morális tényezőkből, a történetíró szubjektív erkölcsi-politikai hajlandóságaiból. 
A fiatal Horváth Mihály nem a hajdani termelési mód, a gazdasági alap és az azon nyugvó 
társadalmi lét, az osztályviszonyok vizsgálata alapján közeledik tárgyához, hanem egyol
dalúan a reformkori közszellem társadalomfelfogását jellemző humánus-demokratikus etika, 
jogelvek, politikai igények felől — azaz történetietlenül s ezáltal illuzórikusán. A nemesség és 
a feudalizmus liberális megítélésének szellemét vetíti vissza a középkori Európára. 

Történetszemléletének ellentmondásossága még szembetűnőbb azokban a fejezetekben, 
amelyekben Horváth a végletesen elmarasztalt feudális Európával szemben a másik oldalt, 
a honfoglaló magyarság társadalmát jellemzi. Megítélése szerint a magyarság ekkor a teljes 
szabadság és egyenlőség, a demokrácia és a jogelvek társadalmában élt, valóságos Árkádiában, 
amelyet később megrontott a feudális Európához való szükségszerű alkalmazkodás, a művelt
ség beáramlása. A honfoglaló magyarok szerinte úgy éltek, mint egy demokratikus nemzeti 
család, hol az osztály viszony ok, a társadalmi különbségek még egyáltalán nem léteztek, s az 
egyenlőség szelleme egységes néppé szervezte a tömegeket. A nemzetet ekkor a nép demokrati
kus és szabad közössége alkotta, karakterére a nép jellemvonásai voltak jellemzőek: erkölcs 
és igazságszeretet, egyszerűség és őszinteség. S Horváth szerint e nagyfokú szabadság révén 
az egykori magyarság fölötte állt a kortárs feudális Európának. 

A magyarságnak egységes demokratikus tömbként való megjelenítése, az osztály 
nélküli lét patriarkális harmóniájának hangsúlyozása, kétségkívül ismét csak a harmincas 
évek közéletének szólt: a nemzeti polgárosodás egységfrontját, az 1832—36-os országgyűlés 
reformtörekvéseit, a népnek az alkotmány sáncai közé emelését volt hivatva szolgálni. Ábránd 
és romantikus utópia volt ez, melynek a történeti valóság tényei ellentmondottak — de a 
történeti pillanat aktualitásában haladásra és reformer megújulásra ösztönző ábránd. A régi 
nemesi nemzeteszmény megsemmisítéséhez, a polgári nemzetfelfogás meggyökereztetéséhez 
hozzájárulhatott ez a nemzetideál is: kiindulópontul és ösztönzőül szolgálhatott a nép politikai 
szerepének elfogadtatásához, a hatalomba való bevonásához, a polgárosult államrend és társa
dalmi tudat kialakításához. 

Horváthnak a népről, a nép hajdani nemzetalkotó funkciójáról, az archaikus osztály 
nélküli nemzeti közösségről vallott ábrándja egyáltalán nem állt messze attól a népszemlélet
től, melyet az irodalmi népiesség úttörői, Erdélyi János, de különösen Arany munkáltak ki.2 

Az átalakuló-polgárosuló nemzet új életformájának alapja és biztosítéka náluk is a nép, a 
kirekesztettek plebejus közössége, náluk is a nép az a fundamentum, amelyen az új, polgárosult 
nemzetkaraktert kiépíteni egyedül lehetséges. Horváth éppúgy a demokratikus népi világképet 
vallja érzelmileg magáénak, mint a Toldi költője, az osztályellentétektől mentes nemzet roman
tikus ábrándja, a „nemzeti családélet" vágyálma épp oly közel áll szívéhez, mint Aranyéhoz, 
sőt abban is egyezik vele, hogy ezt az archaikus nép-nemzetet nemcsak szabadnak és egyszerű
nek, de vitézinek és bajnokinak is rajzolja, tehát megőrzi számára a nemesi nemzetkarakter 
némely elemét. Egy olyan nemzetideál álomképe jelentkezik Horváth művében, mely a népi 
erényeket a nemesi morál egyes, a függetlenségi harcok nyomán pozitívnak ítélt részvonásaival 
egészítené ki — előkészítve ezáltal a kossuthi érdekegyesítés politikáját, a negyvenes évek 

2SŐTÉR ISTVÁN: Nemzet és haladás. Bp. 1963. 76-86 . 
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alapvető tudatformáló áramlatát. A „nemzeti családélet", az archaikus demokrácia koncep
ciója, természetesen még nem alakult ki oly pregnáns világossággal Horváth 1835-ben írott 
pályakezdő dolgozatában, mint például Erdélyi később kidolgozott népköltészeti programjában, 
Petőfi első korszakának népiességében, vagy a Toldi nagyszerű költői gyakorlatában. De az 
új ideológia első határozott feltűnését ebben a pályairatban kell érzékelnünk. 

Horváth Mihály elgondolása egy lényeges ponton különbözött is az irodalmi népiesség 
klasszikusainak értelmezésétől. Erdélyi és Arany rrép-fogalmában nincs különbség a különféle 
nemzetek fiai között, szemléletükben minden ország plebejusa rokon egymással. Horváth viszont 
minden alkalommal szabad magyar népet ért ezen: a szabadság és ősi egyenlőség számára sajá
tosan magyar kategória, magyar különlegesség, amelyet épp Európa népeinek rabságával állít 
ellentétbe. A „szabadságában büszke" magyar refrénszerűen visszatérő képe a Párhuzamnak. 
Vagyis Horváth Mihály demokratikus népi koncepciója kezdetben nem volt mentes a nemesi 
nacionalizmus jól ismert elemeitől, rendi elfogultságaitól. Csak visszájukra fordítva alkalmazta 
őket: a nemesi nacionalizmus állítólagos erkölcsi kvalitásait egy virtuális népi közösség morális 
értékrendszerévé változtatta — ellenkező előjellel ugyan, de nem kevésbé illuzórikusán. 

A fiatal történetíró a feudalizmus társadalmi magasabbrendűségét az ősközösséggel 
szemben ugyan mindvégig tagadja, végül azonban azt is megállapítja, hogy minden erényük 
és érdemük ellenére a honfoglaló magyarok műveltsége, értelmi és erkölcsi színvonala, az ipar 
és a kereskedelem fejlettsége jóval elmaradottabb volt, mint az európai országoké. Európában 
„ . . . A kereskedés . . . érlelgeté a józan szabadság szellemét s mindinkább derengeté a neme
sebb polgárisodás hajnalát" — vonja meg az összehasonlítás végső mérlegét Horváth. Tőlünk 
nyugatra hatott már a „félpolgárisodás", „a műveltségnek ezen ébredező szelleme", nálunk 
még nem. A politikai tendencia ebből az összevetésből eleve következik. 

Ellentmondásai ellenére világnézeti jelentősége van Horváth pályakezdő művének: 
a történeti komparatisztikának ez első módszeres hazai vállalkozása a történelmi fejlődés és 
társadalmi haladás egyetemességének bizonyítását végzi el. A középkori tényanyag elemző 
átvilágításával a haladottabb Európához való alkalmazkodás szükségszerűségét sugallja, nem
zet és haladás politikai összhangjának megteremtésére serkentette a korabeli olvasót. Horváth 
későbbi alkatát, mozgékony szellemi habitusát ugyanakkor már sok tekintetben anticipálja a 
pályakezdő dolgozat. A fiatal történészt már inkább összegző, szintetikus elmének, mintsem 
analitikusnak mutatja. Az egyetemes emberi lét haladásának eredményei és lehetőségei izgat
ják elsősorban, a távlatok és újszerű horizontok, s nem a részadatok. S már az első műben 
feltűnik a tárgyalás többrétűsége, tágassága, különféle érdekeket egyeztető komplex jellege, 
amely a negyvenes évek nemzeti történetíróiéinak módszerét alapozza meg. A Párhuzam .. .-
ban az éles antifeudális tendencia már az uralkodói zsarnokság feltétlen elutasításával pá
rosul, mely Kossuth politikájának válik majd tengelyévé; a népi értékek mellett Horváth 
a harci szellem, a vitézség rendi erényeit is méltányolja; s az európai együttélés szükségszerű 
részeinek látja a magyar nemzeti erényeket. Ettől kezdve egy olyan történetírói hangnemet 
és magatartást tudott kialakítani Horváth Mihály, mely meggyőzően szólt mind a nemesség
hez, mind a néphez, a jelenhez és a jövőhöz. 

Horváth tudósi-politikusi alkatának emberközelsége, emberi bensőségre való hajlama is 
érzékelhető a dolgozatban. Képzeletvilága és gondolkodásának kerete szinte mindig emberek
kel népes — így ezúttal a honfoglaló magyarság körképe élő, lélegző emberek együttese, feje
delmek, vitézek, táltosok, síposok, hadnagyok tarka és forgatagos sokasága. írónk szemmel-
láthatólag elemében érzi magát e színes, karcos levegőjű emberi kollektivitásban, szívesen és 
önfeledten időzik a megidézett lakomák és mulatságok embersűrűjében. 

Annál is inkább, mert ez a pályáján szárnyait próbálgató ifjú történész nemcsak tudós, 
hanem író is. A történelem nála szinte mindig reális és konkrét érzékletesség, élet és mozgás, 
akarat és cselekvés. A történetírásban az emberi lényeg lélektani és morális megjelenítésére 
törekszik. Innen ered előadásának erős képszerűsége, vizualitása, feszültségteremtő hajlama, 
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jelenetező érzéke, lírai-vallomásos ösztöne, előadói modorának szokatlan személyessége, stílu
sának világossága, moduláltsága és arányérzéke, gondolatritmusban és zenei-táncos alliterá-
ciókban való bősége. Pályairatában Vörösmarty, Kölcsey és Bajza stílusának tanulságai érez
hetők. 

Kiváló erények és romantikus illúziók jellemzik Horváthnak a másik pályázatra, az 
akadémiaira készített alkotását is, Az ipar és kereskedés története Magyarországban a XVI. 
század elejéig címűt, melyet 1837 márciusában küldött be a Magyar Tudós Társaságnak.3 

jóllehet nyomdafestéket ez is csak sokára, 1842-ben látott, jóhírét az akadémiai körökben már 
előzőleg éppúgy öregbíthette, mint legelső vállalkozása: ennek folytatásaként hosszmetszetet 
nyújt a polgárosuló magyar gazdasági élet egykori viszonyairól. Eszmei jelentőségét már címe 
is mutatja: ez az első hazai ipartörténet, először összegzi Magyarországon a dolgozó osztályok 
munkájának történetét. Egyszersmind az első magyar történeti alkotás, amely a citoyen alakját, a 
városi polgárság életformáját és társadalmi szerepét mutatja fel eszményül, benne jelölve meg 
a szabadság és erkölcs letéteményesét. 

„ . . . egyedül ők, a városiak valának a polgári szabadság védfala" — írja Horváth ismét 
csak egy XIX. századi álláspontot vetítve vissza a középkorba, s ez az apodiktikusan megfo
galmazott mondat voltaképp egész ipartörténetének kulcsa, gondolati summázata. Valósággal 
eszményíti a városi polgárság termelő tevékenységét. Szerinte mindent, mi érték, Magyaror
szágon az ő munkájuknak köszönhetünk. A nemesség önzésével szemben királyaink egyedül 
a polgári rendre támaszkodhattak, értelmi fejlődés és erkölcsi színvonal egyedül a városokban 
valósult meg. A feudális osztályok, elsősorban a nagybirtokosok elnyomorították a földműve
lést, a jobbágynépet, a nemesség a középkor egész folyamán féktelenül harácsolt, a pórok 
kétségbeesése szívszaggató volt. S bár Károly és Lajos királyok támogatták a városi fejlődést, 
a földműves osztályra mégis új és hallatlan terheket raktak, a kilenceddel kiszolgáltatták 
azt az urak önkényének. Az 1437. évi parasztháborúban, majd Dózsa forradalmában a szerző 
egyértelműen a felkelt jobbágyoknak ad igazat, a zsarnokságot lángolóan ítéli el, 1514-ben, 
Werbőczy hírhedt corpus jurisában látja okát annak, hogy hazánkban századokra elfojtották 
a földművelés, a műipar és a kereskedés fejlődését. Ugyanakkor a jövő záloga, a magyarság 
jövendő felemelkedésének kulcsa, Horváth szerint, a városiasodás, a polgári munka, az anyagi 
javakat alkotó polgárság, melyet ő a józan értelem, a gondolkodó ész és törvénytisztelet 
legfőbb történelmi hordozójának tekint. 

Világnézeti fejlődésének bizonysága, hogy új művében Horváth már megközelítőleg 
sem lelkesedik annyira a honfoglaló magyarság állítólagos demokratikus szabadságáért, hanem 
egyértelműen az európai polgárosodás vívmányainak átvétele mellett nyilatkozik. Ugyanakkor 
túlságosan is pozitíven ítéli meg a városok magyar történeti szerepét, tevékenységükben 
ugyanazt a társadalmi értéket véli felfedezni, mint amelyet a nyugati urbanizáció a polgári 
forradalom előkészítéseként létrehozott. Megfeledkezik arról a realitásról, hogy újkori fejlődé
sünk eltorzulásának, a „második jobbágyságnak" eredményeképpen, nálunk a városok is be
illeszkedtek a rendi keretekbe, a feudalizmus részeivé váltak, s emellett zömükben nem is 
voltak magyarok. A városi fejlődés reformkori fellendülését, mely Eötvös és a centralisták 
fellépésének bázisa volt, Horváth történetietlenül visszavetíti a középkor századaira. 

A téma és az ítéletalkotás újszerűsége a látásmód és a feldolgozás konvencionális ele
meivel keveredik Horváth alkotásában. Ugyanis nem a termelési folyamatokat mutatja be, 
nem a termelési eszközök és termelési viszonyok összefüggéseit elemzi, hanem megelégszik 
a termelési folyamatok eredményeinek, a tevékenység külső formáinak felvázolásával. A 
munka mint társadalmi értéket teremtő cselekvés, mint gazdasági erőforrás voltaképp csak kis 

3 Az ipar és kereskedés története Magyarországban a XIV. század elejéig. Történettud. 
Pályamunkák II. köt. Buda 1842. Újra megjelent H. M. Kisebb tört. munkái. Bp. 1868. II. 
köt. 1-172. 
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mértékben tükröződik, sokkal inkább morális közösségi élményként, humánus gesztusként — 
vagyis idealizált módon jelenik meg Horváth ábrázolásában. Emellett sok esetben nem annyira 
az iparos-kereskedő rétegek, mint inkább a királyok tetteit mutatja be a feldolgozás: azaz az 
uralkodók iparfejlesztő-kereskedelempártoló megnyilatkozásait sorolja elénk. A gazdasági alap 
értékelő elemzése helyett törvényeket, rendeleteket, adóintézkedéseket kapunk — a termelés 
jogi-adminisztratív része, azaz felszíne elevenedik meg. 

Nem az anyagi lét társadalmi újratermelésének és mozgástendenciáinak realita áb
rázolását kapjuk hát Horváth Mihály második pályairatában, hanem az ipar és kersskedés 
szellemiségének, humánumának romantikus tükröztetését — azaz ismét egy idealistáé vágy
képet, akárcsak előző művében. Hasznos, nemzetébresztő volt akkor ez a vágykép, de mint 
történetfilozófia épp oly csalóka is: a termelő munka etikai kategóriaként való felfogása szük
ségszerűen vonta maga után a termelési mód történetiségének, az osztályviszonyok, társadalmi 
ellentétek rajzának leegyszerűsítését. 

Az előadás erkölcsi illúziókkal áthatott szféráján is áttör azonban a tárgy és a gondolati
ság úttörő volta: az, hogy akárcsak az előző pályázati mű, ez a könyv is merőben másfajta 
történelmet ad, mint az eddigiek. Elsőként rajzolja meg a munka és termelés történetét hazánk
ban, éspedig a jelennek szóló reformkori publicisztikus hangon. Az egyes uralkodók nagyságát 
például az ipar és a kereskedelem pártolásától teszi függővé. Történelmi rangra emel addig 
ily szempontból nem értékelt foglalkozási ágakat (kerékgyártó, tímár, asztalos, esztergályos, 
kardcsiszár stb.) azért, hogy megadva nekik a históriai polgárjogot, beemelhesse őket „az alkot
mány sáncai közé" a reformkorban is. A jelenhez szól továbbá a szerző, amikor sivár és riasztó 
helyzetképet fest a feudalizmus jobbágypolitikájáról — valósággal pellengérre állítva a nemes
ség osztályönzését. A termelő-szállító-értékesítő polgári tevékenység rajza egyfelől, a munkát
lan, henye nemesi garázdaság ábrázolása másfelől, éles és kifejező kontraszttá válik Horváth 
széles ívű interpretálásában. S ehhez járul az is, hogy már e művében Ulászló uralmát, közelebb
ről 1514-et, jelöli meg a magyar történelem tragikus cezúrájaként. 1514 Horváth szemléletében 
már szimbólummá magasodik — először itt válik egyértelműen a nemesi osztálymentalitás 
ítéletének és az ország súlyos válságba kerülésének jelképévé. 

A munka és szorgalom, a találékonyság és kitartás polgárias erényei valósággal piedesz
tálra emelkednek ebben az eleven történeti vázlatrajzban. A források nyomán dolgozik Horváth 
is, de azok csupán a statisztéria, a kulissza szerepét töltik be: az előadás egy nagyszabású 
történeti látomást fest elénk, valósággal filmszalagot a dolgozó, termelő, anyagi javakat létre
hozó emberről. A bajvívások és lovagi tornák helyét vászonszövők és üvegkészítők meglehetősen 
profán szerepeltetésével váltja fel — jelezve, hogy van egy másik magyar nemzet és egy másik 
magyar történelem is. Horváthnak e munkája emancipálja a mindennapi élet szféráját a hazai 
politikai-történetírói gondolkodásban. Királyok, nádorok, főpapok és magas rangú tisztség
viselők után Horváth művében az ember lép elénk, a kötöttségek és feltételek, prediszpozíciók 
és sorsmeghatározások nélküli, szuverén és alkotó egyéniség, akinek autonómiája, önálló 
személyisége és karaktere romantikus módon szembefeszül a sors és a természet meghatáro
zottságaival. A hegeli ember ez, aki önmagának — szabadságának és értelmének — egyedüli 
megteremtője. 

S ezt az alkotó-dolgozó embert Horváthnál észrevehetően az is jellemzi, hogy — Európá
ban él. A korszerű európaiság-tudat újabb bizonysága ez a könyv. Prága, Boroszló, Velence, 
Nürnberg, Firenze lakói — s elsősorban az itt élő néptömegek! — szinte „beépülnek" itt 
a nemzeti történelembe, zavartalanul tükröződik e munkában nemzet és nagyvilág szoros 
kapcsolata, a dolgozó emberek egymásra utaltságának nagy élménye. 

Mindamellett ezt az ipartörténetet áthatja az, amit — divatos szóval élve — „ellen-
elidegenedés"-nek és „ellen-eldologiasodás"-nak nevezhetünk. Azt értjük ezen, hogy a történet
írói-politikusi szemlélet a tárgyakat, találmányokat, az anyagi javakat és termelési eljárásokat 
valósággal áthumanizálja és demitizálja. Horváth előadásának természetessége és racionalitása 
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valósághitelt, pontosabban az „emberi valóság" szuggesztióját kölcsönzi a felidézett gazdasági 
közeg sokezernyi részmozzanatának. A megjelenített „dologi világ" az emberi létezés optimu
maként tűnik fel itt. 

Jelentó's forrásanyagon épül ez az összefoglalás, Fessler, Fejér, Katona, Pray, Engel, 
Kovachich stb. művei sűrűn szerepelnek a közölt adatok lelőhelyeként. Mindez a forrásdoku
mentáció azonban egészen mellékes szerepet tölt be, elhalványul a történetírói koncepció 
egysége mellett. S ez nem pusztán formális-technikai, hanem magatartásbeli-elvi újszerűséget 
jelez. A források sokasága ugyanis a történetírásban nemcsak támaszt, de béklyót is jelen
tett: tekintélyt, kánont, a hierarchia és a tradíció előírásszerű rendjét. E forráskiadványok és 
történeti feldolgozások addigi szerkezeti elrendezettségében volt valami a „szent szövegek" 
determinált „súlyosságából". Lapszéli szerepeltetésük Horváth Mihály erőteljes koncepció
tudatának újabb bizonysága. 

A Párhuzam... elemzésekor már szóltunk arról, hogy Horváth stílusára, írói eszközeire 
hatással volt Vörösmarty, Kölcsey ellentétekben kibomló nyelvi romantikája. Ugyanez a ro
mantika valósul meg itt is, de már érettebben, higgadtabban. A gondolatsor, a téma mozgal
masságát, villódzó-cikázó hullámzását, alakok és szerepek, cselekvések és állapotok el nem 
apadó, ellentétező dinamikáját az előadás világossága és precizitása, a mondatformálás gon
dolati harmóniája és biztonsága, a stíluskép és hangzásforma elrendezett „tartása" ellenpon
tozza. A történészpublicista összpontosító energiája, a szereptudat romantikus aktivitása 
polgárias célszerűségű és áttekinthetőségű, harmonikus-objektív szókinccsel párosul. Sőt a 
nyelvi struktúra kiegyensúlyozottsága itt erőteljesebb, mint a publicisztikus hangvétel roman
tikus zengése, lelkesültsége. Ez a romantikus, ám mégis racionális stílusvalőr, a világkép szinte 
elemi zavartalanságát, a szemlélet plasztikus bevégzettségét sugározza. 

Két pályázati vállalkozásán kívül volt Horváth Mihálynak egy harmadik pályakezdő 
műve is, mely első nyomtatásban megjelent történetírói értekezése volt — a Grój Nádasdy 
Tamás élete, némi tekintettel korára* Mivel a majd tízíves könyvecske a címszereplő leszármazott
jának, gróf Nádasdy Paulai Ferenc váci megyéspüspöknek ajánlva (és az ő költségén) került 
kiadásra, az eddigi Horváth-életrajzok többnyire elmarasztalták ezt a munkát. A Habsburgok 
iránti lojalitást érezték benne, az életmű árnyfoltját. Nem értünk egyet ezzel a felfogással. 
Ha e művében nem csillogtat is olyan írói kvalitásokat, mint legjava alkotásaiban, Nádasdy-
tanulmányának vannak erényei is. 

így mindenekelőtt a tanulmány előszava, melyben Horváth egyes történetírói elveit 
fogalmazza meg. 

Hangsúlyozza, hogy azért fordult Nádasdy Tamás alakjához, mert mindig érdekelték 
az oly jeles férfiak, kik koruk vezetői, az eszmék terjesztői voltak. A történelmet nem a jelen
ségek zűrzavaros egymásutánjában, hanem a vezéreszmék fonalán szükséges tanulmányozni, 
a részletekből az általánosat kell meghatározni. Végül megállapítja, hogy az egyes ember életét 
is csak úgy lehet megrajzolni, ha őt korával összeköttetésben szemléljük. Később visszatérünk 
e Hegelre mutató históriai alapelveknek kialakulására, egyelőre annyit kell róluk megállapí
tanunk, hogy a kor legtávlatosabb történeti eszméi közé tartoztak. 

Az életrajz objektív tényanyagában és hősválasztásában is vannak értékek. A II. Ulászló 
alatt elburjánzó oligarchia megbélyegzése itt még szikrázóbb, mint előző alkotásaiban, sőt 
itt már a mohácsi vészt is a jobbágyok fölött gyakorolt elképesztő önkényből vezeti le. A Ná-
dasdy-életrajzban már a későbbi Dózsa-portré indulatát anticipáló sorokat olvashatunk: 
„ . . . mily közönséges gondolatlanságba s tespedtségbe merült volt mind a király, mind a 
nemesség, . . . az az egész honban eláradott önkény, törvénytelenség s zabolátlanság, mi 
előtt szent s tiszteletes semmisem vala" stb. 

4 Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára. Budán 1838. 
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Figyelmet érdemlő az is, hogy Horváth abból a korszakból választja hőseit, amelyben 
az ország függetlenségét elvesztette. S amelynek nemzetietlen gyöngeségét szembeállíthatja 
Mátyás virágzó nemzeti királyságával. Egy oly államférfi jellemét rajzolja meg, aki szembe
fordult királyok és rendek kormányzásra képtelenségével, s európai szellemet próbált oltani 
kora társadalmába. Épp ezért kiemeli hőse külföldi, bolognai, római iskolázottságát, művelt
sége magas színvonalát. Jellem és morál, bátorság és képzettség — ezek e portréban Nádasdy 
Tamás erényei, s pontosan ezek az emberi virtusok voltak oly szükségesek a tanulmány meg
jelenésének időpontjában. Emellett Horváth egy olyan államférfi-ideált rajzol meg, aki köz
nemesi sorból küzdötte fel magát az ország első méltóságába, barátai is köznemesek voltak, 
sikereit nem származásának, hanem képességeinek köszönhette. Koncepciója pedig — a füg
getlen magyar nemzeti királyság megvalósítása — nagyon is rokonszenves az ifjú történész
nek. Egy olyan nemzetregeneráló — a nemesi társadalmat korszerűen újjászervező — közéleti 
elgondolást tükröztet Nádasdy Tamás politikájában, amely neki magának legszemélyesebb 
vágya volt. 

Krónikák és az „ősi dicsőség" 

Horváth ifjúkori műveinek eszmei bátorsága és magas színvonala akkor tűnik igazán 
plasztikusan elénk, ha egy pillantást vetünk a magyar történetírás megelőző fejlődésszintjére 
is. Az előbbi hazai történetírói vállalkozások jellegét és hatókörét ugyanis már eleve korlátozta, 
hogy többnyire nem magyar nyelven íródtak. 

Engel János Keresztély és Fessler Ignác Aurél nagy összefoglalásai például német 
nyelvűek voltak, s ez a tény többé-kevésbé szellemiségüket is meghatározta.5 Engel munkái, 
a Geschichte des Ungrischen Reichs und seiner Nebenländer (1797 — 1804) és a Geschichte des 
Ungrischen Reichs (1813 — 14) még feltétlenül lojális-aulikus érzülettel viseltetnek az uralkodó
házzal szemben, idealizálják a rendi alkotmányt, módszertanilag megelégszenek a roppant 
anyaggyűjtemény száraz és távlattalan összeállításával. Fessler monumentális, tízkötetes 
áttekintése a Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen (1815—25) már korszerűbb 
és olvasmányosabb is, de fogantatására a német romantika szélsőséges középkorkultusza, misz
ticizmusa nyomta rá bélyegét. Fessler ebből eredően következetesen szembenáll minden sza
badságmozgalommal, társadalmi megújulással. Emellett külföldi tartózkodása miatt alig 
ismerte az ország XIX. századi állapotait. A Magyar Századokat (1808 — 16), Virág Benedek 
dilettáns vállalkozását, már jóval többen olvasták, s nem is csak magyar nyelvűsége és alkotó
jának költői kvalitásai miatt. Az ötkötetes munka a nemesi patriotizmus ideológiájának való
sággal bibliája, benne a rendi magyarkodás kitételei a felvilágosult abszolutizmus vágyképei
vel keverednek. Nagyjában-egészében a Kisfaludy Sándor-féle regék századeleji tudatszintje 
jellemzi Virág művét. 

Jóval fontosabb szerepet töltött be a századeleji történetírásban Budai Ézsaiás három
kötetes munkája, a Magyar ország Históriája — (1805 — 1812), mely az első magyar nyelven 
közreadott, tudományos igényű, történeti szintézis. Budai volt az első történészünk, aki egy
séges, összefüggő rendszerré foglalta össze a magyar múltat. S ő jelölte meg először azokat a mo
numentumokat és történelmi csúcspontokat a magyar századokból, amelyeknek erkölcsi 
tanúságtétele a hazafiság ébresztője lehetett. Budai Ézsaiásnak valamilyen formában tehát 
minden magyar történetíró az adósa. 

De ezek az érdemek és pozitívumok a reformkor áramában már megkoptak, a nemesi 
,kiválóság" példázataira minduntalan rácáfolt a „haladékony idő". Avult szelleme mellett 
módszertanának idejétmúlt kezdetlegessége is folyvást kiviláglott. Az időrend gépies-formális 

5 A kor történetírására általában: LÉKAI LAJOS: A magyar történetírás 1790—1830. 
Bp. 1942. és SZEKFŰ GYULA: A politikai történetírás című tanulmánya, A magyar történetírás 
új útjai. Bp. 1932. Adatokat szolgáltat BÍRÓ SÁNDOR: Történelemtanításunk a XIX. század 
első felében. Bp. 1960. is. 
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mechanizmusa szerint mozgatott roppant adathalmaz ez a mű voltaképp, melyet még tetéz 
az előadásba beillesztett forráscitátumok sokasága. Rendszerező szempontként legfeljebb 
a magyarok „dicsőségét" feltérképező rendi nacionalizmus figyelhető meg a műben. Riasztó 
példák: az ősiség törvényét és a kilencedet „hasznosnak" minősíti (I. köt. 178 — 179); Mária 
Terézia urbáriumáról azt olvassuk, hogy a jobbágyok inkább a régi rend mellett szerettek 
volna megmaradni (III. köt. 153); Győrött, hol „a sok vitéz láb úgy futott", szerinte a magyar 
nemesség vitézül állta a sarat (III. köt. 195). Mint egy feneketlen zsákból zuhogtatja elő 
Budai a magyar századok töméntelen eseménymozaikját a mindig változatlan alapképlet 
szerint: adva van a törvényes király, aki ugyan időnként csorbítja a nemesi szabadságjogokat, 
s adva van a derék nemesség, mely híven őrködik a világ legjobb alkotmányán. 

Hasonló elveket hirdetett, csak naivabban és egy megszállott szenvedélyével Horvát 
István, a nagy álmodó. A magyar történettudomány, közelebbről az őstörténet kutatása terén 
jelentékenyek az ő érdemei is, nemzedékek sorába oltotta be a hazafiságot. Műveinek hatása 
éppúgy tükröződik Vörösmarty epikájában, mint Eötvös, Szalay László, Vasvári Pál munkás
ságában. Szemléletének, illúziókra építő nacionalizmusa és a rendi előjogokat védő szemlélete 
azonban már a húszas esztendőkben, az Aurora megindulásával mind elavultabbá vált. Fő
művében, a Magyar Ország gyökeres régi nemzetségeiről (1820) című könyvében a „108 gyökeres 
régi nemzetség", azaz a régi magyar nemesség tetteinek tulajdonítja a magyar múlt minden 
erényét és nagyságát. Másik sűrűn emlegetett műve, a Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb 
történeteiről (1825) a rendi nacionalista magyarkodás „csúcsteljesítménye". Koncepciójára 
jellemző, hogy a magyarságot a régi pártusoktól és szittyáktól származtatja, a Szentírás és 
az Iliász szereplőit is magyaroknak vallja, a magyarság történetét pedig Ábrahámtól vezeti le. 

Budai Ézsaiás utódának, Pétzeli Józsefnek szintézise, A magyarok történetei 1837-ben 
jelent meg, tehát utóbb, mint ahogy Horváth pályaművei készültek. Mégis: e két szerzőt is 
sokminden választotta el. A debreceni professzor két kötete ismét csak a nemesi szabadságjogok 
történelmi nyomon követése, a már Árpád korába visszavetített, öröknek és változhatatlannak 
felfogott nemesi osztályrend eseményeinek bemutatása. Önálló koncepciója nincs, ha csak 
az nem, hogy a nemesség adómentességét már István király törvénybe foglalta (I. köt. 44.), 
hogy az Aranybulla a magyar nemesi szabadság palládiuma (I. köt. 169.) stb. A társadalmi 
mozgás, a gazdasági és művelődéstörténeti vonatkozások rajza mindvégig hiányzik, a nép
tömegek puszta említésétől is tartózkodik. Mindezért csak részben kárpótol írói-történetszövő 
erényeivel, fabulázó, narratív képességeivel, s azzal, hogy művéből már nem árad oly feltét
lenül az uralkodók iránti lojalitás szelleme. 

Mindebből következik, hogy a század harmincas éveiben kibontakozó reformmozgalom
nak még nem volt hivatott történetírója. Ugyanakkor a történelem állandó példatár volt 
a pozsonyi diétán, a megyegyűléseken és a kaszinókban. A múltat illetően a közfelfogásban 
a hamis tudat és az elzsongító illúziók legkülönfélébb változatai szállongtak. Megközelíteni 
a nemzet és a nép igazi történetét, a milliós tömegekhez fordulni a történelmi örökség, az év
százados szabadságküzdelmek és a népfelszabadító harcok feltárásával — ez a szerep a pályá
zataival és első könyvével egyszerre feltűnt fiatal papra, Horváth Mihályra várt. ' 

Mesterek és mintaképek 

Pályaművei nyomán nem lehetett kétséges: a reformellenzéki ideológia új történész 
reprezentánsa egészen más kezdeményezések és ösztönzések alapján látott munkához, mint 
elődei. Bár műveiket sokat forgatta, mégis egy világ választja el tőlük. Akiket ő tanítómes
tereiül tekintett, azoknak nemcsak kiváló szakembereknek, de a szabadelvűség, a társadalmi 
haladás hirdetőinek is kellett lenniök. Példaképeinek kilétére maga Horváth vezet rá bennün
ket: az Athenaeumban publikált cikkei közt találunk kettőt, amelyeknek címe mellé odaírta: 
„Wachsmuth után", egyet pedig, amely mellett ez áll: „Heeren után". Wilhelm Wachsmuth 
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és Arnold Hermann Ludwig Heeren, a korabeli német liberális történetírás nagy tudású alakjai 
voltak elsősorban Horváth Mihály inspiráló mintaképei. 

Kettejük munkásságának jellegéről, demokráciát és társadalmi szabadságot hirdető 
tendenciájáról, történetírói tevékenységük Hegel dialektikája nyomán szinte felpezsdülő szel
lemiségéről részletesebben szükséges szólnunk, mivel Horváth Mihály eddigi kutatói ezt a kér
dést közelebbről eddig soha nem érintették. Holott az összevetések, s a Wachsmuth és Heeren 
tételeivel, nézeteivel való egyezések, mit sem vonnak le Horváth műveinek értékéből, sőt, új 
fénybe vonják azok friss gondolati reagáló képességét, a nyugat-európai szellemi-világnézeti 
energiák gyors és eszes asszimilációját. 

Wachsmuth több mint két évtizeddel volt idősebb Horváth Mihálynál, 1787-ben szüle
tett.6 Életrajzírói kiemelik, hogy mint igen szegény szülők gyermeke, csak nagy nélkülözések 
árán tudta tanulmányait elvégezni. 1803-tól a hallei egyetemen hallgatott teológiát, majd 
régi és újabb nyelvekkel foglalkozó előadásokat. 1815-től az itteni egyetemen az újabbkori nyel
vek rendkívüli tanára lett, 1820-tól kezdve pedig a kiéli egyetemen adott elő egészen 1825-ig, 
amikor a lipcsei egyetemen a történettudományi katedrára kapott meghívást. A lipcsei tar
tózkodás nagyban elősegítette — Lipcse a Vormärz idején a német demokrácia és az osztrák 
baloldali emigráció központja volt! —, hogy szabadon kibontakozzék a nagy tehetségű törté
nész írói munkássága. 

Szekfű Gyula, a kor politikai történetírásáról elmélkedve, a szabadságeszme meg
ingathatatlan előharcosának nevezi Horváth Mihályt. Ugyanígy vélekedik Wachsmuthról 
H. O. Sieburg Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung des neunzehnten Jahr
hunderts című könyvében: a nemzeti liberalizmus tipikus történészképviselőjének, az emberi 
szabadság romantikus apostolának minősíti őt, akit mindennél jobban jellemez az akarat és 
cselekvés szabadságának következetes hirdetése, a francia forradalom tisztelete.7 

Már a Párhuzam.. .-ban, de a középkori ipartörténetében még inkább, sűrűn idézi 
Horváth Wachsmuth Europäische Sittengeschichte című monografikus szintézisét. A lipcsei 
történetírónak azonban van egy másik, ifjúkori alkotása is, amely e szintézisnél is erőteljeseb
ben hatott Horváth történetírói fejlődésére. Wachsmuthnak 1820-ban, még Halléban publikált 
történetfilozófiai-ideológiai tanulmánya ez, az Entwurf einer Theorie der Geschichte, melyben 
összefoglalja és a történetírás gyakorlati feladataira alkalmazza a hegeli dialektika zseniális 
felismeréseit. 

Az Entwurf einer Theorie der Geschichte alaptétele, hogy a történettudománynak leg
főbb tárgya és tartalma az emberi szabadság cselekvései a természettel vívott harcban. A tör
ténelem az emberi szabadság megjelenési formája, „középpontjában, mint szabadsággal cselek
vő lény, az ember áll". Az emberi szabadság megvalósulásának törvényszerűségeit a történet
filozófia összegzi, melynek fő princípiuma, Wachsmuth szerint, hogy a történelem az emberi 
szabadság fejlődése az időben, a történelem az emberi értelem és öntudat történelme. 

Hasonló vezérelve az Entwurf .. .-nak az emberi létet meghatározó társadalmiság gon
dolata: Wachsmuth energikusan hirdeti, hogy az emberi élet kiküszöbölhetetlen velejárója a 
társadalomban élés — nélküle nincs öntudat, szabadság, értelem. Az egyes társadalmak a 
nagy emberi egész részei — veszi át továbbá Wachsmuth Hegel megállapítását —, és csak 
vele, általa létezhetnek. Épp ezért a történelmet Wachsmuth mint világtörténelmet szemléli, 
mint az emberi egyetem fejlődését. De hozzáteszi azt is, hogy az általános csak a különössel 
kapcsolatban, azzal összefüggésben képzelhető el. 

A történelem alapvető ideája Wachsmuth gondolatrendszerében a fejlődés, a változás, a 
jelenségek, folyamatok mozgása. Horváthra ez a szemléletmód hatott leginkább — a reformer 

6 Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig 1896. B. 40. S. 423—424. 
7 HEINZ— OTTÓ SIEBTJRG: Deutschland und Frankreich in der Geschichtsschreibung des 

neunzehnten Jahrhunderts. Wiesbaden 1954. 235., 255—259. 
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törekvéseknek a wachsmuthi, illetve hegeli evolúció tana filozófiai támaszt és megalapozást 
jelentett. Amit a német történész hirdetett: „ . . . wie von einem rohen physischen Zustande 
aus, sich das menschliche Vernunftleben fortschreitend entwickelt habe" — azt Horváth kez
dettől fogva alkalmazta és megvalósította. Hasonlóan dialektikus — és Horváth által szintén 
átvett — téziseket olvashatunk az Entwurf.. .-ban az okok és összefüggések kutatásáról is, 
arról, hogy minden történeti tény egy roppant láncolat tagja, hogy minden új mozzanat kap
csolódik a régiekhez, s a történésznek a jelen viszonyaiból kiindulva kell megítélnie a múltat. 
Nemkülönben a dialektika gyümölcse az a tétel is, hogy az emberi ész és szabadság csak a 
tevékenységben, a cselekvésben nyilvánul meg; a tevékenység nélküli ember nem ember; a 
tetterő nem tud egyhelyben maradni, az értelem szüntelenül tova űzi. S ha süllyedések és vissza
esések, buktatók és nehézségek árán is, de végső soron győz. 

Újszerű és a történeti kutatás körét messze kitágító követelmény az Entwurf.. .-ban 
a kultúrtörténet fontosságának hangoztatása, melyet a szerző azzal indokol, hogy ez az emberi 
értelem tevékenységének, megnemesülésének története. Wachsmuth sokkal szélesebben értel
mezi a történettudós érdeklődésének hatószféráját, mint elődei: elengedhetetlennek tartja 
számára a filozófia beható tanulmányozását éppúgy, mint a gyakorlati élet ismeretét. Felhívja 
a figyelmet az erkölcsök, szokások, szájhagyományok, a szokásjog fontos forrásértékére, a 
statisztika, a néprajz, a népdalok és mondák, az irodalmi alkotások történettudományi kiak-
názhatóságára is — mint ahogy nálunk Horváth szintén egyike lesz azoknak, akik a művelődés
történeti stúdiumokat bevonják a történettudományi vizsgálódás körébe. 

A német történész koncepciójának modern jellegét leginkább az mutatja, hogy Wachs
muth már nemcsak tudósnak tartja a jó történetírót, hanem egyszersmind művésznek is. 
Kiemeli a történetírói egyéniség fontosságát. A történetírás művésziességéhez tartozik Wachs
muth szerint, hogy a történetíró szabadon és hamisítatlanul adja elő anyagát, hogy abból 
arányos és plasztikus esztétikai egészet formáljon. Az esztétikai megformálás ismérvei szerinte 
a világosság („Ein historisches Kunstwerk soll das Leben in einem hellen Spiegel vor Augen 
stellen"), a természetesség és az elevenség. Csupa olyan jellemvonás, amely Horváth prózáját is 
olyannyira jellemzi! 

Az Entwurf einer Theorie der Geschichte a maga elv-kikristályosító jellegével, azok pon
tokba foglalt, tételszerű, axiomatikus megfogalmazásaival egyszerre adhatott Horváth Mihály
nak világnézeti, etikai és esztétikai iránytűt. A történetírói látás és megközelítés egész szellemi 
fegyverzetét tartalmazzák leszűrt fejtegetései. Nemcsak egy diszciplína puszta jellegzetességei
vel, hanem egy újszerű alkotói habitus erkölcsi lényegével, egy mélyen dialektikus történetfilo
zófia tanulságaival ismerkedhetett meg az, aki Wachsmuthnak e munkáját áttanulmányozta. 

Hasonlóan maradandó hatást gyakorolt Horváth történetírói-ideológusi fejlődésére 
a német történetíró másik műve, nagy ötkötetes művelődéstörténeti szintézise, az Europäische 
Sittengeschichte, mely Horváth pályakezdésének éveiben, 1831 és 1837 között jelent meg Lipcsé
ben. Wachsmuthnak e vállalkozása a népet helyezi, mint történelemformáló erőt, vizsgálódásai 
középpontjába, s magyar pályatársa ebben követi majd leghívebben. Szintézise az újkort 
már elkülöníti a középkortól, s az utóbbi időszak legfőbb jellegzetességének a népképviseletre 
törekvést tartja. 

Alapvető eleme és vezérlő szempontja a német szintézisnek a társadalomrajz és az 
állami mechanizmus párhuzamos ábrázolása, egyidejűleg a jogintézmények, ipar, kereske
delem, tudomány, művészet vázlatos ismertetésével. Legfőbb forrásai e vizsgálatnak a régi 
germán néptörvények, melyekben Wachsmuth szerint egyaránt tükröződik minden néptárs 
szabadsága és egyenlősége. Állam Wachsmuth szerint nincs nép nélkül, a Staat és a Volk, 
Volkstum mindig egymást feltételező, kölcsönös viszony, s ezen az sem változtat, ha a nép 
esetleg szembekerül államával. Az Europäische Sittengeschichte a népi sajátosságok, az eredeti 
német népkarakter és a nyugat-európai államiság formái dialektikus együttélésének, kölcsön
hatásának elvét hirdeti — egyszerre ösztönöz a népi-nemzeti elemek fejlesztésére és az euró-
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paiság kultuszára. Jellegzetes fejezetcíme — Das Volksthum in den deutschen Staaten des 
Abendlandes insgesamt — híven visszatér Horváth mindkét pályairatában. Míg azonban 
Wachsmuthnál többnyire pesszimista, baljós színezetű ez a históriai alapviszony, magán viseli 
a német széttagoltság karakterjegyeit, addig Horváthnál a reformkori újjáéledés áramában 
az előjel egyöntetűen pozitívvá változik: a népi erényekben és a nyugat-európai állameszmék
ben egyaránt nemzetregeneráló erőket lát a magyar történész. 

Nép, népjog, népszabadság, népélet — ezek Wachsmuth művének vezérszavai, a Staats-
wesen-nek, Kaiserwaltung-nak elmaradhatatlan velejárója a Volksrecht, Volksfreiheit, Volksle
ben. Utóbbi, a Volksleben a motorja Wachsmuth gondolatvilágának: az életmód jellegzetessé
geit, az emberi együttélés formáit, normáit, szokásait szerinte a Volksleben határozza meg. 
Az államiság nem királyok és udvaruk históriája többé, hanem a nép egészére kiható mecha
nizmus történetévé szélesül; a törvény- és jogtudomány fontosságát is az adja meg Wachsmuth 
koncepciójában, hogy a népiség legbelsőbb módja mutatkozik meg bennük. Sőt a német 
történetíró a jognak és a törvényeknek valósággal misztikus erőt tulajdonít, a nép szellemének 
magasztos érvényre jutását látja benne — ezért kultúrtörténeti szintézisében mindenekelőtt 
a jog, a törvények és az erkölcsi viszonyok vizsgálatát állítja előtérbe. Ehhez társul kiegészítő 
vonásokként a kézművesség, ipar, kereskedelmi összeköttetések, irodalom, művészet stb. 
bemutatása. Horváthnál ezeknek az összetevőknek hangsúlya, funkcióintenzitása megválto
zik. A nép életének tükrözése nála is mindvégig vezető szempont — de nála ennek megjelení
tése elsősorban az anyagi fejlődés, a gazdasági alap jellegzetességein keresztül történik. A 
hegeli történeti elvek absztraktsága Horváthnál bizonyos mértékig materializálódik, illetve a 
reális lehetőségek síkján jelenik meg az olvasó előtt. 

S még egy fontos alapviszonyt tanul Horváth a hegeliánus német történésztől. Azt, 
hogy a történelemben feltűnő népek, germánok, szlávok, arabok stb. egy nagy egység, az 
emberiség (Das Menschengeschlecht) alkotó részei. Azt, hogy a népi és nemzeti nem abszolútu-
mok és végső értékkategóriák, hanem az általános emberinek konkrét megvalósulásai. S ez az 
alapvetően demokratikus szempont állandó ismérve lesz Horváth Mihály nemzetszemléletének: 
a nemzeti felemelkedés nála egyszersmind az általános emberihez emelkedést jelenti. Mindebből 
eleve adódik Wachsmuthnál, illetve Horváthnál, hogy az egyes népek is részekből, egymást 
feltételező csoportokból, azaz osztályokból állanak, amelyeknek egysége csakúgy ellentétek 
egységéből, még inkább harcából tevődik össze, mint az emberiség és a nemzetek viszonya. 

S az Europäische Sittengeschichte írója félreérthetetlenül leszögezi, hogy ebben az osztály
harcban a feltörekvő polgárság és a néptömegek pártján van. Wachsmuth a középkor dereká
tól kezdve mind többet szól az ipar és a kereskedelem eredményeiről, a mesterségek és a kéz
művesség fejlődéséről, a városok és a municipalitás lehetőségeiről. Nyíltan megvallja, hogy 
a városi polgárság és a néptömegek antifeudális törekvéseiben látja az emberi fejlődés fő tenden
ciáját, mint ahogy Horváth társadalomszemléletének is ez lesz legfőbb hajtóereje. így szól 
erről Wachsmuth: „ . . . Eine Bürgergemeinde bilden, wurde die Losung des Gewerbstandes; 
die Macht des Innungsgeistes und das Bedürfnis des Schutzes brachte nun Schutzgilden in 
höherer Bedeutung als Bürgergemeinde hervor. Es giebt in der Entwickelung geistiger Kräfte 
gewisse Momente des Fortschreitens, wo der Schwung schnellkräftiger und gewaltiger wird; 
. . . Die Handwerker mußten demnach von den Banden der Hörigkeit, die Kaufleute von der 
Pflichtigkeit zu Hofrecht befreit, die Wehrständischen von ihrem Lehnverbande gelöst werden 
und das Recht der sämtlichen Stadtbewohner seine Erfüllung in der Gemeinde selbst finden." 
Hasonló fejtegetéseket találunk Horváth Mihály középkori ipartörténeti művében is: „ . . . egye
dül ők, a városiak valának a polgári szabadság védfalai"; a városok falai közt fejlődött ki a 
magasabb erkölcs; a műipar és kereskedelem terjesztette el leginkább az ismereteket, a józan 
értelmességet stb. 

A középkori századoktól kezdve, mintegy a városi polgárság fellépésétől, Wachsmuth 
nyomon követi az egyenlőség eszméjének történelmi realizálódását, mélyülő fokozatait — hang-
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súlyozva a gildek, céhek és munkaegyletek, az építő testvériségek, a Hanza-városok és a föld
műves telepesek társaságai úttörő szerepét. Szerepük, jelentőségük Wachsmuth szintézisében 
mindinkább vetekedni kezd a lovagság és az egyház korábban monopolisztikus társadalmi 
hatókörével. Ezzel párhuzamosan az állam, a közhatalom, a politikai mechanizmus az Europäi
sche Sittengeschichte lapjain teljesen emberi intézménnyé, sőt a társadalmi közösség eszközévé 
válik, elveszíti régebbi mitikus, istentől rendelt jellegét. S noha az államügyek, a politikai esz
mék Wachsmuthnál mindvégig a tudati szférában, idealista módon tükröződnek, a megjele
nítés során a nép életének reális színei mindinkább átütnek. 

A középkori állapotok felbomlásához, a nagy földrajzi felfedezések és a reformáció korá
hoz érkezve Wachsmuth éppoly élesen antifeudális álláspontra helyezkedik, mint utóbb 
magyar követője. A német történész szerint az újkor legfőbb jellemzője, a Zeitgeist megnyilvá
nulása, a népnek a fejedelmek és a nemesség ellen vívott harca, a közemberek felkelése ä föl
desurak ellen. A történésznek nép és nemesség történelmi összeütközéseire kell figyelemmel 
lennie, mert az uralkodó feudális osztályok el akarják rabolni a polgárság és a nép legnemesebb 
kincsét — a szabadságot. 

Sokat köszönhetett Horváth Mihály Wachsmuth harmadik nagyfontosságú művének, 
a négykötetes, 1840 és 1844 közt Hamburgban megjelent Geschichte Frankreichs im Revolutions-
zeitalter-nek is. Benne találhatta meg ugyanis egy társadalmi forradalom előítéletektől és 
torzításoktól mentes, hiteles ábrázolását, általa tárult fel előtte a tömegek forradalmi szere
pének és erejének ihlető példája. 

Ez a vállalkozás voltaképp többet ad, mint amit a címe ígér: nemcsak az 1789 —1793-as 
forradalom históriáját nyújtja, hanem az utána következő időszakét is, egészen 1830-ig, a 
júliusi forradalomig. Előszavában nyomatékosan közli, hogy kerüli a hamis tényeket, s minde
nütt a teljes igazságra és pártatlanságra törekszik. S ebből a szempontból az sem mellékes, 
hogy Wachsmuth fő forrása, akire szüntelenül hivatkozik, a baloldali, saint-simonista Buchez 
és Roux negyvenkötetes gyűjteménye, az Histoire parlementaire de la révolution franpaise 
(1833 — 1838.). Nem véletlen, hogy — amint erre az újabb francia történeti irodalom rámutat — 
Wachsmuthnak e hatalmas vállalkozása.a fiatal Marx ideológiai fejlődésére is jelentős hatást 
gyakorolt. A hegeli jogfilozófia kritikai elemzése közben Marx 66 jegyzetkivonatot és külön 
egy nagy arányú bibliográfiát készített a lipcsei professzor forradalomtörténetéből.8 (Wachs
muth nézetei egyébként a kor más kimagasló gondolkodójának fejlődésére is ösztönzőleg ha
tottak. Ludolf Wienbarg, a Junges Deutschland vezető ideológusa és legbaloldalibb alakja 
például 1822 nyarán érdeklődéssel hallgatta Wachsmuth történettudományi kollégiumait.) 

Rendkívül érdekes, ahogy a német történetíró e műve első kötetében politikai hitval
lást — ein politisches Glaubensbekenntniß — tesz a forradalom jelenségével és történetével 
kapcsolatban. Mindenekelőtt leszögezi, hogy az általános emberi eszmék haladása feltartóz
tathatatlan, hogy a népek politikai emancipációjának barátai a francia forradalmat mint az 
emberiség szép hajnalhasadását üdvözlik. A forradalom, Wachsmuth szerint, az eszmeáramlatok 
diadala, amely a régi idő pártjainak ellenállását lebírta, mert ott a tömegek, itt viszont csak 
egy csekély csoportocska harcolt, s mert a régi formák az élő és termékeny szellemet már 
teljesen elveszítették. 

A Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter szerzője történetszemléletének egyik 
alappillére a feudális monarchiák történelmi meghaladottsága, gyengeségeik és funkciótlan-
ságuk felismerése. A monográfiában XIV. és XV. Lajos országának dermesztően negatív kör
képe bontakozik ki. Első mondata — „Es wird nicht so bleiben" — jelzi már, hogy Wachsmuth 
mennyire bevégzettnek, megmásíthatatlannak tekinti a francia monarchia sorsát. „ . . . Er 

8 MAXIMILIEN RUBEL: Karl Marx. Paris 1957. 75. és A. CORNU: Karl Marx et la révolu
tion francaise (1841—1845.). La Pensée 1958. szept.—okt. 63. Az erre vonatkozó adatok LUKÁCSY 
SÁNDOR szíves útbaigazítása szerint. Wienbargra vö.: H. H. HOUBEN: Jungdeutscher Sturm 
und Drang. 1911. T. ERDÉLYI ILONA szíves tájékoztatása szerint. 
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trifft auf einen besudelten Thron — írja XVI. Lajos trónralépéséről — ein gedrücktes Volk, 
ein erlahmtes und auswärts verachtetes Getriebe der Regierung; die Kriegsehre war dahin, 
der Schatz erschöpft, der Staat mit Schulden belastet, die Regierung in Verlegenheit um Mittel, 
die dringendsten Bedürfnisse zu befriedigen." Ebben a történetszemléletben már végképp 
kihunyt a monarchák és monarchiák tisztelete, az ancien régime-ről csak ironikusan tud szólni. 

E műben kezdettől fogva az ábrázolás középpontjába kerül a nép. S nem mint statisz
tika, hanem mint megszámlálhatatlan tömeg, mint hatalom, mint félelmetes erő. A Dózsa
parasztháború történetének és a nagyszabású történelmi szintézisnek megalkotására készülő 
Horváth Mihály a Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter lapjain láthatta legérzéklete
sebb példáját a felkelt nép forradalmi ábrázolásának. Wachsmuth ugyanis valósággal remekel 
az olyan jelenetek ábrázolásában, mint például a nemzetgyűlés 1789. május 4-i megnyitása, 
amikor hallgatással fogadják az érkező királynét, vagy az asszonyok tüntető menete 1789. 
október 6-án, továbbá július 14-e évfordulójának ünneplése a Marsmezőn stb. Előadásában tel
jességet és telítettséget érzünk, a világnézeti biztonságnak és elvi judíciumnak magas fokát. 
Ez a világnézeti szilárdság, filozofikus belső elrendezettség lehetett leginkább az a vonzerő, 
amely Horváth Mihályt annyira megragadta Wilhelm Wachsmuth munkásságában. 

Másik mintaképének, A. H. L. Heerennek életművében pedig az újkori politikai és gaz
dasági változások iránti nagy fogékonyság, az európai államrendszerekben és közgazdasági 
kérdésekben való jártasság keltette fel írónk érdeklődését. Annál is inkább, mert Heeren 
összefoglaló fő művei a liberalizmus kézikönyveinek számítottak.9 Handbuch der Geschichte 
der Staaten des Altertums mit besonderer Rücksicht auf ihre Verfassungen, ihren Handel und ihre 
Kolonien című, 1799-ben közreadott nagyszabású monográfiája azzal vált kiemelkedővé, hogy 
az ókori népek történetét az anyagi szükségletekből, a kereskedelem érdekeiből, az áruforga
lom jelentőségéből vezette le — egyaránt követve Montesquieu és Adam Smith tanításait. 

Ennél is fontosabb volt Heerennek nagy politikaelméleti és ideológiatörténeti össze
foglalása, az 1809-ben Göttingában publikált, kétkötetes Handbuch der Geschichte des Euro
päischen Staatensystems und seiner Colonien, melyet már mint a göttingai egyetem professzora 
jelentetett meg. Ezt a munkát ugyanis Horváth feltehetőleg nemcsak olvasta, hanem egyik 
későbbi publikációjánál, Az országtani theóriák című értekezésében fel is használta. 

Az európai államrendszerek részletes történetét ismerhette meg e kézikönyvből a 
magyar történész Amerika felfedezésétől kezdve a napóleoni háborúkig bezárólag. Heeren 
munkája kiterjedt tudományos alapossággal nyújtja — kézikönyvszerű pontokba szedve — 
az újkori politikai eszmélkedés fejlődésének vázlatát. Lényegében a polgárosodás ideológiájá
nak kibontakozását, az egyes országokban létrejött változatokat mutatja be az enciklopédikus 
sűrítés eszközeivel. A mű lényege: összegezve beszámolni mindazokról a változásokról és fejle
ményekről, amelyek az elmúlt háromszáz évben, de különösen a francia forradalom során és 
azóta létrejöttek. 

Előszavában nagy nyomatékkal állapítja meg, hogy az újabb idők lényege a változás, 
s ezért művében e változások okainak megmagyarázására törekszik. Mindezzel pedig „egy 
nagy és felséges jövő" szolgálata a célja, annál is inkább, mert az európai „Staatensystem" 
virágzó átültetését láthatja túl az óceánon, ahol megvalósulóban vannak egy szabad és nagy 
világállamrendszer elemei. A patetikus szabadságrajongás hangján fejezi be Heeren előzetes 
megjegyzéseit — ezzel alighanem eleve megnyerve Horváth Mihály érdeklődő rokonszenvét: 
„ . . . Möge kein Gewalthaber es wieder versuchen wollen Europa in Fesseln zu schlagen ! Mögen 
die Völker sich würdig zeigen der wiedererrungenen Freiheit" stb. 

Az újkor fontos vonásának tartja Heeren azt is, hogy a monarchiák addigi hatalmi 
túlsúlyával szemben kifejlődött a népfog, a magántulajdon szentsége, továbbá a politikai 

9 EDUARD FUETER: Geschichte der neueren Historiographie. München und Berlin 1936. 
385-389. 
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egyensúly megtartásának elve. S Heeren már úgy periodizálja az újkor évszázadait, hogy az 
ábrázolás középpontjába — mint külön korszak — a francia forradalom és az azóta eltelt 
időszak kerül. A francia forradalom folyamatából és az azóta bekövetkezett polgári fejlődés 
eredményeiből pedig Heeren elvonatkoztatja a liberális ideológia uralkodó eszméit. így 
Heeren javasolja, hogy a fejedelmek és népek ne viseljenek hadat egymás ellen, amennyiben 
a szükség nem kényszeríti őket; az államok alkossanak egy szabad államrendszert, tiszteletben 
tartva egymás függetlenségét; az alkotmányokat meghatározott törvények szerint rendezzék, 
s ebben a nép is részt vehessen; a rabszolgaságot és jobbágyságot töröljék el; a gondolatközlés
nek írás és nyomtatás útján törvényes szabadság adassék. A polgárság előretörése az élet min
den területén a kor alapvető sajátossága — vonja le végső következtetését az író. 

Wachsmuth és Heeren alkotásain kívül haszonnal forgatta Horváth más német történet
írók munkáit is. így mindenekelőtt Carl Rotteck híres művét, az Allgemeine Weltgeschichte 
(1812 — 1821), amelynek 1844-ben már tizenötödik kiadása került forgalomba. S amelyről a 
korra vonatkozó legtöbb forrásunk megemlíti, hogy az európai liberalizmus e „vezérkönyve" 
milyen kiterjedt hatással volt a magyar reformnemzedékre, csak éppen azt mulasztja el meg
említeni, hogy ez a hatás miben rejlett. Rotteck művének elvi jellemzését frappáns tömörséggel 
végezte el például Csengery Antal, az MTA Eötvös Könyvtárában őrzött példányának hát
lapján: 

„Rotteck (1775 — 1840) badeni követ és tanár — jegyzi fel magának véleményét Csen« 
gery —, jeles egyéniség, a loyal-staats és weltbürgerség képviselője, s az észjogé a mysticus-
történetiek ellenében, ép de nem mély fölvilágosodása által, minden traditio, speculatio ellene, 
szabad elvű történetíró. E művében először kísérli meg az egész világtörténetet a liberalizmus 
és az ész jogi eszmék szempontjából illustralni, ugyanazon mértéket alkalmazni az ó, közép 
és újkorra, s Demosthenest és Fülöpöt, Brutust és Caesart, Robespierret és Napóleont a badeni 
balszél fóruma elé idézni . . . " 

Művének hat kötetében a jogok és törvények, a szabadság és alkotmányosság eszméivel 
szembesíti a különféle kormányzatok és kabinetek működését — Ádámtól s Évától kezdve 
Lajos Fülöp rendszeréig. Eszménye az alkotmányos-parlamentáris monarchia, amint azt 
Angliában 1689-ben az angol nép jogairól szóló nyilatkozat kodifikálta, továbbá a francia 
forradalom, melyet a világtörténelem legnagyobb eseményének minősít, végül a júliusi forra
dalom, melyben egy új korszak kezdetét ünnepli. Rotteck egyébként nemcsak liberális-refor
mer eszméivel hatott Horváth Mihályra, de felfogása hasonló idealista történetietlenségével is. 
így például a spártai Likurgust megrója elnyomó intézkedéseiért, Solon törvénykönyvében 
a népakarat diadalát magasztalja, Krisztus tanításaiban pedig a szabadság és egyenlőség 
eszméinek érvényesülését. S amit Horváth Párhuzamában a honfoglaló magyarok „ősi demok
ráciájáról" mond, annak pontos megfelelőjét találjuk meg Rotteck művének IV. kötetében, 
ahol a szerző ugyanezt állítja — ezúttal a németek őseiről. („Gastfreundschaft, Treue und 
Wahrheit, Ehrfurcht vor dem Alter, der Tugend, der Würde zierte seinen Charakter.") 

Tanulságokat merített Horváth Mihály Johann Gottfried Eichhorn és Karl Dietrich 
Hüllmann történeti szintéziseiből is. Az előbbinek Allgemeine Geschichte der Cultur und Literatur 
des neueren Europa (Göttingen 1796 — 99) című kétkötetes műve a felvilágosodás és a francia 
forradalom ideológiai eredményeinek egyik legkorábbi felhasználása német földön. A lényege: 
hallatlan részletességű művelődéstörténete a „das barbarische Mittelalter" időszakának, a 
polgárosodás első jeleinek, a „Freiheitsinn und Freymüthigkeit" jelentkezéseinek, „ . . . da s 
neue Emporkommen des Mittelstandes, von welchem die ganze Cultur abhängt" — vallja 
Eichhorn, s könnyű észrevenni, hogy ez mennyire egyberímel Horváth felfogásával, mint ahogy 
a középkor végletesen elmarasztaló megítélése is rokonítja őket egymással. Hüllmannak, az 
Odera-Frankfurt-i, majd bonni történészprofesszornak pedig két monográfiáját is sűríín idézi 
Horváth. Az egyik: a Geschichte des Ursprungs des Stände in Deutschland (1806) az egyes 
német társadalmi osztályok történetét nyújtja a feudalizmus „klasszikus" korszakában, az 
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V. századtól a XIII. század végéig. A nemesi kiváltságok és jobbágyszolgáltatások történeti 
létrejöttét, a német hűbériség elnyomó gyakorlatát mutatta be ez a mű Horváth Mihálynak. 
Hüllmann másik, nagyszabású vállalkozása, a Städtewesen des Mittelalters (1828) pedig a váro
sok történetének európai horizontú összegzése, közigazgatási formáik és termelő tevékenysé
gük gondos feltárása. A polgárság történelmi szerepének megjelenítése terén adott ösztönző' 
példát magyar kollégájának. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy Horváth életművében semmi nyoma a francia restaurá
ciós történetírás nagy kortársi iskolájának, Guizot, Thierry, Mignet stb. munkásságának. Nem 
hisszük, hogy ennek a francia nyelvismeret hiánya lenne az oka. Sokkal valószínűbb ennél, 
hogy az Histoire generale de la civilisation en Europe, az Histoire de la conquéte de l'Angleterre 
par les Normands és a Histoire de la Revolution frangaise már a megvalósult polgári forradalom 
és az osztályharc jegyében mutatják be tárgyukat, egy olyan szemléletet tükröznek, amelytől 
a nemességgel való egységfrontra, nép és nemesség érdekegyesítésére törekvő Horváth tartóz
kodott. 

Nem lehet vitás, hogy Horváth Mihály, amikor Wachsmuthot, Heerent és társait 
választotta tanítómestereiül, a kor legprogresszívebb, igen széles látókörű német történészeit 
hívta segítségül. Mind az öt német historikus a „Zeitgeist" meggyőződéses híve volt, azaz a 
feudalizmus rendjének ellenlábasa, az emberi szabadságjogok előharcosa. Kézikönyveik a 
liberális és demokratikus eszmevilágnak valósággal tárházai voltak — vagyis kiválóan alkal
masak arra, hogy Horváth érdeklődését és törekvéseit bekapcsolják abba a nagy intenzitású 
áramkörbe, melyet 1789 és 1830 hozott létre az európai köztudatban. A klasszikus német 
filozófia nagy történelmi élménye a francia forradalom, a gironde, a jakobinizmus és Napóleon 
világhódító hatalma, a polgárság felszabadult életereje. Ezt az élményt közvetítették a fiatal 
Horváth Mihály számára hiánytalanul W. Wachsmuth, A. H. L. Heeren és társai munkái. 

A programtanulmányok 
A pályairatok beküldése után Horváth állandó munkatársa lesz a Bajza és Toldy szer

kesztette Athenaeumnak. S hogy nagyon is tudatában volt a folyóirat köréhez csatlakozás 
politikai horderejével, mutatja itt közölt írásainak jellege. Olyan elvi, történetfilozófiai, publi
cisztikai cikkekkel jelentkezett, amelyek mind aktuális politikai eszméket tartalmaztak, s 
általuk Horváth is részese lett az Athenaeum nagyszerű felvilágosító harcának. 

1838—39-ben olyan cikkekkel szólalt meg itt Horváth Mihály, amelyeknél egyaránt 
jelezte: „Wachsmuth után." E két cikket, a Szükség és szabadság a földi életben és a Gondolatok 
a történetírás iheoriájából címűt azonban — mivel Horváth a címben a saját nevét tüntette fel — 
eredeti művekként könyvelte el az eddigi kutatás. Holott e két cikk nem más, mint szó szerinti 
fordítása Wachsmuth Europäische Sittengeschichte című műve egy-egy fejezetének, az előbbi a 
Nothwendigkeit und Freiheit im irdische Leben címűnek (I. köt. 9 — 19.), az utóbbi pedig a Die 
Aufgabe című fejezetnek (I. köt. 3—8.). Horváth annyira azonosult tanítómesterével, hogy 
annak összefoglaló fejtegetéseit saját programtanulmányaiként adta közre az Athenaeumban 
való bemutatkozás során. 

A Szükség és szabadság a földi életben című írásában Horváth Mihály, illetve német for
rása, történetszemléletének filozófiai princípiumait határozza meg — amint a címből is kitű
nik, a hegeli dialektika szellemében.10 A történelmi fejlődés mozgatórugójának, a természeti 
világ adott szükségszerűségeinek és az emberi autonómia szabadságának ellentétét látja. S az 
ember körülményeit determináló-lebilincselő természet szükségszerűségei után, melyeket az 
élet minden területén tetten ér, az ember belső képességeiben — eszében és akaratában — 
látja az ellenerőt. Wachsmuth nyomán Horváth a történelemben egy isteni dialektika állandó 
és az ember javát szolgáló érvényesülését figyeli meg, amelynek felismerése a gondolkodó ember 

10 Szükség és szabadság a földi életben. Athenaeum 1838. II. köt. 53. sz. (dec. 27.) 
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alapvető feladata. Másik jelentős felismerése: a szabadság nem eleve adott, hanem történelmi 
képződmény, munka és harc, cselekvés és fejlődés eredménye. A szabadság aktivitásunk ter
méke, a cikk szerint arányban van öntudatra ébredésünkkel. S harmadik következtetése ebből 
adódik: a szabadság reprezentálói a nyugati államok. A történetírás feladata a cikk interpretá
lásában „ . . . élet és mozgás, akarat és cselekvés, alkotás és képzés, átváltozás és tökéletesbülés, 
ezt csak Európa s némi részeiben Amerika nyújtja, melyeknek történeteiben az emberi szabad
ság leghatározottabban kinyomva vagyon." 

E történetfilozófiai vezéreszmék kifejtését folytatja Horváth az Athenaeum másik 
programcikkében, a Gondolatok a történetírás theoriájából című Wachsmuth-dolgozat fordításá
ban.11 Egy sor dialektikus alapelvet jelöl meg itt is a történetírás feladatául, csupa olyan gondo
latot, amely a hazai polgári átalakulás eszmei támogatását szolgálja — az összefüggések és a 
törvényszerűségek megállapítását, az egyes és általános kapcsolatának érzékeltetését, a sajá
tos és a különös beható rajzát, a valósághűséget és az életszerűséget. S továbbgondolva mind
azt, amit az előző programtanulmányban szabadság és szükségszerűség kapcsolatáról kifejtett, 
a néptömegek ügyének szolgálatát állítja a történetírás központjába. A társadalom és a törté
nelem dialektikája a nép politikai szerepének megértéséhez vezeti el Wachsmuthot, illetve 
magyar tolmácsolóját, aki ennek alapján programul tűzi ki, hogy a nemzeti történelemnek 
lényege, „veleje, lelke" a nép élete, sorsa legyen. „ . . . A státus üres minta marad, ha benne egy 
lényegdús, életerővel teli néptömeg teljessége hiányzik; nem egész, nem egy az, ha határai a 
népével nem esnek össze; nem sajátja önmagának, ha intézetei nem a nép szellemében gyöke
reznek, ha alkotó munkálódása a nép nyers ellenkezésébe ütközik" — szögezi le programul 
német forrása nyomán Horváth, több esztendővel Erdélyi népiességének megindulása előtt. 

Mind konkrétabbá, reálisabbá és gyakorlatiasabbá válik e cikkekben a történetfilozó-
fiai-ideológiai program. Harmadik ilyen jellegű, szintén német forrásra támaszkodó, Európa 
belviszonyai a francia forradalom idejétől fogva című írásában a leszűrt princípiumokat már a 
napi politika törekvéseivel és problémáival szembesíti Horváth Mihály.12 A francia forradalom 
tanulságait összegezve olyan következetesen baloldali feladattudatról tesz tanúságot, mint 
előtte kevesen, ő már az újabb történelem korszakalkotó határvonalát látja 1789-ben, a társa
dalmi képleteket gyökerében újjáformáló nagy antifeudális energiát, a szabadság és egyenlő
ség eszméinek első igazi történelmi realizálódását: „ . . . a régi kasztok azonban később sem 
verhettek gyökeret. A többi Európában is kiesett az sarkaiból s a nemesség és harmadik 
rend közti korlátok megnyíltának . . . A születési nemességgel a klérust is semmiségbe dönté a 
forradalom . . . A harmadik rend fölemelésére a forradalom hatalmas alapot vetett, melyet 
semmi visszahatás nem tolhatott félre." 

1789 Horváth számára a régi elhalásának és az új diadalának legfőbb érve és bizonyos
sága. Olyan immár fél évszázados teherpróbát kiállott gyakorlati realitás, mely a feudális 
historicizmus eleve elrendelésen alapuló modelljével sikerrel szegezi szembe a tömegek alakító 
erejét, a kiváltságok doktrínájával a népfelség tanát, az istentől eredő hatalom legitimitás-elvé
vel a természetjogot. De a forradalom eseményzápora nemcsak a kollektívum teljes újjáformá
lódását hozta magával — állapítja meg Horváth Mihály. Szuverén tényezővé lett az egyén, a 
személyiség is, önmaga sorsának urává válhatott a születés predesztinációjával régebben lebék-
lyózott individuum. S aki bírhatta magát, az bírhatott mást is: a személy joga mellé a forrada
lom odaállította a birtok jogát is. 

Horváth tanulmánya a forradalom jelenségfolyamatának rehabilitációja voltaképp — 
évtizedek csalódása és csüggedése után. Minden vonatkozásban gyümölcsözőnek jeleníti meg 

11 Gondolatok a történetírás theoriájából. Athenaeum 1839. I. köt. 22. sz. (márc. 17.) 
Űjra megjelent H. M. Kisebb tört. munkái. Bp. 1868. III. köt. 379—385. 

12 Európa belviszonyai a francia forradalom idejétől fogva. Athenaeum 1839. II. köt. 
38—39. sz. (nov. 10—14.). — Űjra megjelent H. M. Kisebb tört. munkái. Bp. 1868. IV. köt. 
475-491. 
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a forradalmat, szinte olyan bőségszarunak, amelyet csak ki kell nyitni, hogy a jótevő manna 
végeláthatatlan sokaságban zuhogjon az emberiségre. De ha az ilyenformán kissé naiv meg
nyilvánulás is, annyi bizonyos, hogy e túlzásra szükség volt az oly sok rosszal megvádolt forra
dalom világnézeti recepciójához. S bár ő a forradalmat sokkal inkább morális tényezőnek, 
mint az osztályviszonyok újjáformálójának tekinti, kétségtelen, hogy Horváth számára ez 
az elmúlt fél évszázad alapvető korélménye. 

Népi sors és nemzeti polgárosodás 

E programcikkekkel Horváth akkor lett a Bajza—Toldy vezette liberális csoportnak 
munkás tagja, amikor a reformkori küzdelem újabb szakaszhoz, korszakfordulóhoz érkezett. Az 
1839—1840-es országgyűlés megegyezése, nemzet és kormány kibékülése, Kossuth és a többi 
politikai fogoly szabadon engedése, a Pesti Hírlap és a Vajda Péter szerkesztette Világ megin
dulása új közéleti időszak kezdetét jelentette. Egyszersmind a fiatal történetíró-publicista 
számára jelezte azt is, hogy a „kor lelke", a „Zeitgeist" már nem a középkori állapotok vizsgá
latát s nem is elvi programcikkek megfogalmazását kívánja a politikai gondolkodás művelőitől, 
hanem az aktualitás felismeréseit — a Mohács óta kialakult Habsburg-uralom bátor és őszinte 
elemzését. Éppen ezért Horváth merészen hozzálát a XVI—XVIII. század analíziséhez, népi 
sors és nemzeti polgárosodás nagyon is kedvezőtlen mérlegéhez. 

Első ilyen vállalkozásának, az Athenaeum 1839 — 1840. évfolyamaiban folytatásokban 
megjelent Vázolatok a magyar népiség történetéből című tanulmányának már a címe is irányjelző: 
nem az ország, hanem a nép történetét követi nyomon, híven a wachsmuthi útmutatáshoz.13 

S itt már a „népiség" más népekkel — a németekkel — való ellentéteiben tűnik elő. A Habsburg
államiság elnyomó, nemzetellenes politikája e tanulmányában kapja meg igazán Horváth 
Mihálytól az elmarasztaló ítéletet: szerinte újabb történelmünk nyomorúságainak — a feudális 
osztályrend mellett — a Habsburg-kormányzás a legfőbb oka, kiváltója. A történelmi mély
pontok: Dózsa, Mohács, a török hódítás, a neoacquistica commissio mind-mind érvvé válnak 
az uralkodóház politikájából való kiábrándítás szolgálatában. 

Három időkörre osztva tárgyalja Horváth az utóbbi évszázadok politikai-társadalmi 
fejlődését: a mohácsi ütközettől Buda visszavételéig, Buda visszavételétől II. Józsefig és II. 
József korszakát. S mindhárom időkör alapvető ellentétpárjául — a nemesi liberalizmus leg
főbb ideológiai kritériumát következetesen alkalmazva — kormány és nemzet kettősségét, 
antagonisztikus szembenállását tünteti fel — a gyarmati vámrendszerben jelölve meg elmara
dottságunknak főokát. A lojalitás legcsekélyebb gesztusa nélkül mint nemzetpusztító politikát 
mutatja be a Habsburgok uralmát, a felvillantott időkörök — kivéve II. Józsefét — megegyez
nek a népi és nemzeti érdekek semmibevételében, a szolgaság és erkölcsi aljasság általánossá 
válásában. így lesz Horváth első történetírónkká, aki feltétlenül jogosnak tartja a Habsburg
centralizáció ellen indított XVII. századi rendi küzdelmeket, sőt Thököly és Rákóczi szabad
ságharcát is. 

S a szinte fokozhatatlanul sötét, nemzetpusztulást tudatosító, múltidéző helyzetjelentés 
után merő kontraszt a Vázolatok befejező része, harmadik időköre — II. József korszaka. 
De olyan kontraszt, amely bemutatja, hogy a polgárosító reformok, még a legcélszerűbbek is, 
nemzetiség nélkül eredménytelenek; a polgárosodás folyamata elválaszthatatlan a nemzeti 
jellegtől, a nemzeti érzület, vonások, jellemjegyek megerősödésétől. II. József kormányzatáról a 
legjobb véleményt nyilvánítja, benne találja meg a reformliberalizmus szellemi ősét, de épp 
az ő uralmának tanulságai késztetik egyszersmind arra a felismerésre is, hogy a liberális progresz-

13 Vázolatok a magyar népiség történetéből. Athenaeum 1839. I. köt. 26—27. sz. (márc. 
31.—ápr. 4.), továbbá 1839. II. köt. 32. sz. (okt. 20.), 1840.3—5. sz. (jan. 9—16.). — Űjra meg
jelent H. M. Kisebb tört. munkái. Bp. 1868. III. köt. 387—432. 
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szió reformelvei megvalósíthatatlanok a magyarságnak a Habsburg-birodalom keretei közt 
betöltött szerepe megváltoztatása nélkül. A történelmi mérleg — a három időkör összevetése — 
kimondatlanul is a kétfrontos harcot, a nemesi előjogok és a nemzeti elnyomás ellen vívott együt
tes küzdelmet sugallja, lényegében már Kossuth későbbi politikájának anticipálása. 

S ez a kétfrontos harc teljesül ki Horváth 1840-ben megjelent, akadémiai nagyjutalom
mal koszorúzott vállalkozásában, melyben középkori ipar- és kereskedelemtörténetét folytatta. 
Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három utolsó század alatt című monográfia 
több mint háromszázötven lapon kíséri-elemzi végig a népi sorsnak és nemzeti polgárosodásnak 
mindazokat a jelentős állomásait, melynek mérföldköveit a Vázolatok a magyar népiség törté
netéből című dolgozatában jelölte ki Horváth Mihály.14 

Az újkori ipartörténet szellemi iránya egészen más, mint az említett középkori köteté. 
Míg ebben a feudalizmus minden visszataszító jelensége mellett az önálló állam fejlődéslehető
ségeinek rajza, a nép termelő tevékenységének sokszínű bemutatása dominált, az újkori vállal
kozásban már elszomorító állapotokról kell keresztmetszetet adnia. Alaptétele itt az, hogy a 
feudális osztályönzés következtében szörnyű helyzetbe jutott az ország. Mátyás halálától 
kezdve az ország történetét lényegében tragikus kanyarulatok sorozataként szemléli Horváth. 
Amit Kossuth pár hónappal később Pálinkamirigy, Szelíd tortura, Gyermekgyilkosság, Halál 
és nyomor, Bot, vessző, korbács, Aprócska kényurak című vezércikkeivel az olvasók elé tár, bemu
tatva az ország elvadult, jogbiztonság nélküli jelenét, azt valósítja meg Horváth Mihály életre 
keltve a múlt századokat. 

A nemesi elnyomás mellett azonban e művében már nem kevésbé teszi felelőssé az ország 
állapotaiért a gyarmatosító osztrák gazdaságpolitikát, elsősorban a vámrendszert. Előadásából 
kitűnik, hogy Bécs évszázadokon át hogyan fejlesztette vissza, állta útját a magyar kereske
delemnek, vámokkal és kiviteli tilalmakkal miként fölözte le magának a magyar nemzetgazda
ság eredményeit. Horváth attól sem riad vissza, hogy nyíltan néven nevezze az osztrák gazda
ságpolitikának e gyarmatosító jellegét: „ . . . a német örökös tartományokat gyári státusokká 
emelni, Magyarországot pedig részeivel egyedül a nyerstermesztésre szorítani, azonkívül a 
harmincadot úgy igazgatni, hogy a német tartományok a magyar termesztmények árának 
uraivá legyenek . . . s így Magyarország a német tartományok gazdaságának és jólétének 
forrásává, szóval — miként magát később II. József kifejezé — gyarmati állásba s viszonyokba 
tétessék." 

A paraszti szenvedés és a nemzeti kizsákmányoltság — ez a két alaptéma váltakozik 
a Mohácstól eltelt három évszázad történeti rajzában. Horváth tudatosan törekszik a minél 
élesebb, mellbevágóbb jelenetezésre, az apró történelmi adatok képszerű életre keltésére — a 
részvét és harag érzelmi hatásainak biztosítására. A felidézett adalékok és tényelemek tömege 
felett azonban ezúttal nem érezzük kellőképp a fejlődés szintetikus elrendezettségét, az anya
got egységben látó koncepciót. A vezéreszmék, az akkori idők politikai irányvonala, itt túlsá
gosan az anyagban rejlő belső tendenciák rovására érvényesül, a történeti tények karaktere 
hangolódik hozzá a publicisztikus gondolathoz, s nem megfordítva. Nem arról van szó, mintha 
e XVI—XVIII. századi ipartörténetben Horváth fejtegetései nem lennének igen tanulságosak, 
s a lényeget illetően nem lenne igaza. De megállapításai színezetében, tónusában van valami 
elrajzoltság, túlzott harsányság. 

Mindemellett Horváth művének van még egy fontos komponense: az 1790, de különösen 
1825 óta megindult tőkés iparfejlődés részelemeinek összegyűjtése. A szőlőműveléstől kezdve 
az apatini kender termesztéséig minden pozitív kezdeményezést feljegyez és bátorít, akárcsak 
nemsokára Kossuth az iparműkiállításról írott dolgozatában. A monográfiának ez a része 
összpontosítja leginkább a Habsburg-ellenes meggyőződést: hitelesen kimutatja, hogy az 

14 Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három utolsó század alatt. Buda 
1840. Űjra kiadva H. M. Kisebb tört. munkáiban. III. köt. 13-366. 
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elmúlt időszakban rengeteg hasznos és előremutató kezdeményezés indult meg, de az ország 
jelenlegi gazdasági felépítése és jogi rendje gátja a termelő erőknek, az anyagi érdekeknek. 

Jelen és jövő című fejezetét olvasva megállapításai minduntalan Kossuthot anticipálják 
bennünk — mintha csak Horváth a Pesti Hírlap vezércikkei számára szedegetné össze az ér
veket ! Iparpártolás, tengeri hajózás, egyesületi szellem, Kelettel való kereskedelem, Angliá
val való gazdasági együttműködés — ezek azok a fő eszmék, amelyeket Horváth emitt nép
szerűsít. Nálunk, ahol a közgondolkodásban oly erős volt a nemesi historicizmus, nagyon is 
hatékony lehetett, hogy az addig politikusok által elhintegetett reformeszméket most egy 
történettudós vezeti le a közállapotok eredőjeként. Nem lehet vitás, hogy Horváthnak e műve 
is részes lehetett abban, hogy néhány hónappal utóbb Kossuth szava is megzendült, s hogy 
olyan erővel és hatékonysággal szólt e kérdésekről, mint előtte senki. 

A reformkori harcok új szakaszának kezdetén, 1840 őszén, pedig Horváth arra az el
határozásra jut, hogy régi kedvelt témájáról, a Dózsa-parasztháborúról — melyről már a Ná-
dasdy-életrajzában haragos fájdalommal emlékezett meg — önálló és leplezetlenül igaz tanul
mányt ír. S ez az elhatározás már önmagában is kihívást jelentett a fennálló állami és társadalmi 
renddel szemben, szándékos provokálását jelentette a nemesi közfelfogásnak — Dózsa neve 
a forradalommal volt egyenértékű a rendi Magyarországon. 

Hogy Dózsa alakjának és a parasztháborúnak idézése mennyire időszerű a nemzeti 
polgárosodás megvalósításáért folytatott harcban, azt Horváth már 1839-ben, a Vázolaíok 
a magyar népiség történetéből című cikksorozata visszhangján is lemérhette. Egy máramarosi 
olvasó ugyanis az Athenaeumban kétségbe vonta tanulmányának azt az állítását, miszerint 
a jobbágyságot a parasztháború leverése után hozott törvény évszázadokra bilincsbe verte; 
a reflexió szerint az 1547. 26. te. a parasztság számára visszaadta a szabad költözés jogát.15 

Horváth viszont A pórosztály költözési jogainak történetéből című válaszában a nemesi elfogult
ságot oly jellegzetesen tükröző olvasói megnyilatkozást alkalomnak használta ki a paraszt
háborút követő elvakult feudális osztálymagatartás és az akkori jelen közti kapcsolat meg
világítására. Arra, hogy megmutassa: a jobbágyságnak kedvező törvényeket sohasem tartot
ták meg, s azok a célok, amelyért a tömegek 1514-ben harcba indultak, változatlanul megvaló
sítatlanok. 

Az 1574d,iil pórlázadás, annak okai s következményei című tanulmánya szintén az ak
tualitás ihlete, a nemesi adómentesség eltörléséért vívott harc reformkori szenvedélye révén 
emelkedik Horváth életművének és az egész magyar történetírásnak egyik kimagasló pont
jává.16 Dózsáról szólva ez az első történetírói alkotás, mely nem a felkelt keresztesek véreng
zéseit állítja az ábrázolás középpontjába, hanem ellenkezőleg, a kegyetlenséggel és igazság
talansággal éppenséggel uraikat vádolja. S az ország fejlődésében bekövetkezett süllyedésért 
egyértelműen őket teszi felelőssé. 

Horváth művében nem annyira a nemesi osztályönzés már ismert vonásainak érzékel
tetése a fontos, mint inkább az, hogy részletesen szól a Dózsáék képviselte célokról és törek
vésekről, majd az elnyomásnak, a nép kirekesztettségének társadalmi következményeiről. 
Megállapítja, hogy Dózsa seregét nem a céltalan pusztítás megszállottsága vezette, hanem 
a jog- és birtokegyelőség megvalósítása, a nemesség és minden egyházi méltóság eltörlése, az elő
jogok nélküli társadalom kialakítása. Az önkény és zsarnoki erőszak sokkal inkább a törvény
hozást jellemezte: „ . . . S abban áll a magyar törvényhozás embertelen határozatának legnagyobb 
bűne — szögezi le a Dózsa-tanulmány —, hogy népközönséget foszta meg minden jogaitól 

15 A válasz az Athenaeumban Mikor és miért fosztatott meg a pórosztály szabad költö
zési jogától s mikor nyerte vissza azt? címmel jelent meg. 1839. I. köt. 42—43. sz. (máj. 26— 
30.) Üjra: H. M. Kisebb tört. munkái. I. köt. 277—289. — A máramarosi olvasó megjegyzése 
az Athenaeum 1839. I. köt. 37. sz.-ban jelent meg. 

16 Az 1514diki pórlázadás, annak okai s következményei. Tudománytár 1841. IX. köt. 
Értekezések211—237. Újra: H. M. Kisebb tört. munkái. I. köt. 247-276. 
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s azt ekképpen megsemmisítette; mert jogtalanok bármily számmal legyenek, közönséget 
nem képezhetnek, közönség mindig jogot feltételez." 

S Horváthnak ez a megállapítása már elvezet a Dózsa-tanulmány legfontosabb tételé
hez — jog és haza — elválhatatlan kapcsolatához. Amit Petőfi évekkel később, 1846-ban a kö
vetkezőképpen foglalt versbe: „Haza csak ott van, hol jog is van. S a népnek nincs joga" — 
azt Horváth már a Dózsa-tanulmányban megfogalmazza: „ . . .Lehet-e érdeke hónát védeni 
annak, kinek az nem adott egyebet, mint vállaira verejték sajtoló terhet s kezébe egy nyomorú 
darab kenyeret, melynek száraz morzsáin tengesse életét?" A parasztháború epikumának le
írása, az okok, összetevők, események és következmények rajza itt már érezhetőleg teljesen 
a publicisztikus célzat köré összpontosul — a jobbágyfelszabadítás mementójává és szimbó
lumává magasodik. A nép nevében, a Magyarország 1514-ben és a Nép szava, Isten szava de
mokratizmusa felé ez a Dózsa-tanulmány törte elsősorban az utat. Benne a nép szenvedései 
és sérelmei immár nem csupán a nemesi lelkiismeretfurdalás, hanem a vád és a felelősségre 
vonó ítélet hangján szólalnak meg, — a „ . . .Nem hallottátok Dózsa György h í r é t ? . . . " 
feledhetetlen néptribuni szólamával. 

István Fenyő 

DER GESCHICHTSSCHREIBER DER DEMOKRATIE 

Die Nachwelt hat der reformzeitlichen Wirksamkeit des großen ungarischen Geschichts
chreibers des 19. Jahrhunderts, Mihály Horváth, bisher wenig Beachtung geschenkt. Die 
Studie untersucht also die frühere Entwicklung, den Bahnbeginn des Schöpfers der ersten 
ungarischen Geschichtssynthese, analysiert eingehend die Werke, mit denen Horváth bei den 
Preisausschreiben der Kisfaludy-Társaság (Kisfaludy-Gesellschaft) bzw. der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften aufgefallen ist. Sie stellt heraus, wie sich die romantische Illu
sion des nationalen Familienlebens, der archaischen Demokratie ausbildete, ein ideologisches 
Wunschbild, dem wir auch bei den hervorragenden Schöpfern der zeitgenössischen Volkstüm
lichkeit, János Erdélyi und János Arany begegnen. 

Die Studie analysiert die Meister und Vorbilder von Mihály Horváth in der Geschichts
schreibung, sie beweist auf Grund vergleichender Untersuchungen, daß er seine Meister von den 
fortschrittlichsten deutschen liberalen Historikern auswählte. Wilhelm Wachsmuth, Arnold 
Hermann Ludwig Heeren und andere, von denen er lernte, betrachteten die Geschichte aus der 
Sicht der Erkenntnisse der französichen Revolution und der Hegeischen Dialektik. So hat sich 
der seine Laufbahn erfolgreich betretende Mihály Horváth einer der am meisten linksorientier
ten Richtungen angeschlossen. Einen Teil der vergleichenden Analyse bilden auch die 
prinzipiellen Programmstudien, die Horváth in den Jahrgängen von 1838 und 1839 des „Athe-
naeum" publiziert hat. Hiernach zeigt die Studie die in der Geschichtsschreibertätigkeit immer 
mehr hervortretenden publizistischen Eigenheiten auf, die immer stärkere politische Inspira
tion, die es möglich machte, daß der junge Historiker bald an sein erstes großes Werk heran
gehen konnte, an die vierbändige Synthese der ungarischen Geschichte. 
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