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Nem; akkor jobb, ha ismeretlen marad. Marádjon csak rejtély. Az is lehet, hogy 
parányi hullámrészecske ő, mely átvonul mindannyiunk fölött, ő az idő hulláma, mely 
lassacskán átváltoztat és elemészt bennünket.

Néhány hónapja egyébként egy új és zavaró jelenséggel kell szembenéznem. Nap
ról napra érzem úgyanis, amikor bemegyek a szerkesztőségbe, hogy a kollégáim, a 
gyakornokok, a nyomdászok nem úgy köszönnek, mint egykor; jobban mondva ke
vésbé ismernek meg, mint a régi időkben.

Mintha apránként kevesebb lennék én magam is, lassan eltávolodnék attól, aki teg
nap voltam; mintha a külsőm, az arcom, a hangom már nem volna annyira a sajátom, 
mint a régi időkben. És mintha szép lassan kivonulnék önmagámból, és fölosztanék 
valami szétfolyó anyagban, egy lárvában, egy gondolatban, egy emlékben, egy sem
miben.

Mintha az a másik, az az átkozott Buzzati nevű, nesztelen léptekkel közeledne fe
lém, hogy átvegye a helyemet. Ugyanazt az egyenruhát hordja, az én nyelvemen be
szél, ugyanazokat a dolgokat szereti; csak huszonéves kiadásban.

Ma reggel bementem a laphoz. Most esett meg először, hogy a gyakornokok nem 
köszöntek. Sőt ezt kérdezték: -  Bocsánat, uram, keres valakit?

-  Hogyhogy keresek valakit? Buzzati vagyok, nem? Miféle tréfa ez?
-  Doktor Buzzati -  válaszolta a főportás -  az irodájában van. Ha beszélni óhajt vele, 

kérem, itt szíveskedjék aláírni.
Aláírtam. Várok. Az egyik gyakornok eltűnik a nyomtatvánnyal. Néhány perc múl

tán visszajön. -  „Erre tessék.” Kinyitja előttem az ajtót.
Bent, a dolgozószobában, az íróasztal mögött ott ülök én. De nem fiatalon. Sőt. Mos

tani koromban. Számomra teljesen ismeretlenül. Visszataszítóan. Rám mosolyog:
Miben állhatok...?”
Isten veletek.

Lánczi András

ESZMÉK KORA
Asbóth János és a modernség

A magyar politikai gondolkodás történetének legszerencsétlenebb vonása, hogy a 
nemzeti gondolat és a modernség hosszú időn át egymás szöges ellentéteként jelent 
meg. Kezdetben volt az elmaradottság fölismerése, annak tudatosítása, hogy Nyugat- 
Európa nem egyszerűen más, mint Magyarország, de fejlettebb is. Többé nem lehetett 
az extra Hungáriám non est vita öntelt frázisával letorkolni például Széchenyit, akinek 
az érdeme abban van, hogy a legátfogóbban és konkrétan tudta fölvetni a haladás és 
a nemzet ügyének kölcsönös problémáját. „Ha a gazdaság jobb elrendezésérül van szó, 
hány kél ki így: »Ez Belgiumban, Olaszországban jó  lehet, de nálunk a nemzeti spiritus, a’ sa
játság*’’ — írja Széchenyi a HlTEL-ben. Vagyis lehet, hogy van valamiféle élet Magyar
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országon kívül is, de az csak „más”, a mi „nemzeti karakterünkkel” akármit nem lehet 
összhangba hozni. Az idézett mondat csírájában tartalmazza azt a konfliktust, amely 
majd a dualista Magyarország fonák, de mindenképpen modernizálódó viszonyai kö
zött megerősödik, kirobbantja a még későbbi népi-urbánus vitát, s benne munkál a 
mai harmadikutas tendenciákban.

A.„gazdaságjobb elrendezése” a modernség egyik lényeges ismérve. Ma ezt racionális 
gazdálkodásnak, iparosításnak s ami ezzel jár, városiasodásnak neveznénk. A modern
ség azonban sajátos gondolkodásmódot is jelent: minden tekintély megkérdőjelezé
sét, kalkulációt, világiasságot, a tradicionalista vonások elsorvadását. Amerika sajátos 
földrajzi és történelmi körülményei folytán válhatott a modernség mintaállamává: 
James Madison, az amerikai alkotmány „atyja” nem a „nemzeti spirituszt vizsgálta -  
nem is lett volna e tekintetben mit vizsgálnia - ,  hanem rövid idő alatt több mint kétszáz 
könyvet olvasott el, hogy meg tudja mondani, milyennek kell lennie a történelem és 
a politikai filozófia tanúsága szerint a legjobb államnak, milyen lehet. Az ilyen mo
dernségkezdet kivételes, ezért kivételes az amerikai alkotmány is, amely máig meg
bízható politikai keretet ad az amerikai életnek.

A perifériák, félperifériák -  jellemezzük az elmaradt és elmaradott területeket bár
milyen terminussal -  helyének, haladásának jelenleg is kulcskérdése a modernséghez 
fűződő viszony, illetve az önként vállalt modernizálódással járó társadalmi, politikai, 
erkölcsi feszültségek elviselése, a nemzeti identitással való összeegyeztetése. Széchenyi 
Angliát tekintette a modernizáció mintaállamának, néhány évtizeddel később Asbóth 
János, a dualista magyar politikai élet talán legszínesebb konzervatív gondolkodója, 
legalább annyiszor emlegeti Amerikát is, igaz, főként elmarasztalólag. Asbóth érzéke
nyen reagált a Magyarországon kibontakozó modernség kétértelmű jelenségeire. 
Egyetlen regényében, az ÁLMOK ÁLMODÓJÁ-ban pontos képét adja a Gründerzeit idő
szakában születő új morálnak, egy egészen új, türelmetlen életszemléletnek, amely a 
szerzésnek rendeli alá még az erkölcsi tisztességet is. (Vö. A költó És a Gründerzeit. 
Holmi, 1991/7.)

Asbóth szemében Amerika testesítette meg a modernség erkölcstelen oldalát. Né
zete szerint Amerika az üzleti becstelenség és politikai korrupció melegágya, oly
annyira, hogy ezek a jelenségek az Egyesült Államokat „közmondásossá kezdik tenni a 
népek között”. Állítása igazolásául meghökkentő bizonyítékokkal szolgál: statisztikai 
adatokat idéz, miszerint az amerikai szenátus ötvenkét tagja túlzott mértékben szá
molt föl fogyasztási cikkeket a kincstárnak. Asbóth hosszú listát ad: „a senatus 52 tagja 
felszámított a kincstárnak egy évben 504 kést, 405penicziliust, 703 papírollót, szivacsért 374 
dollárt, 1137 kis ollót, 210 pár keztyűt, 116 naplót, 294 irattárczát, 446 bugyellárist, 300 
kefét, 556 tűpárnát, 1685 skatulyát, 2808rajzónt, 287 rizma papírt, 1807 454 levélborítékot, 
némelyek felszámítottak ezeken kívülfésűt, eau de colognet, czüromot, sőt corsetteket is” (MAGYAR 
CONSERVATIV POLITIKA. 1875). Asbóth szerint nem a korrupció súlya, hanem szem
telensége az, amely oly jellemző. Ilyen és hasonló információk alapján azonosította 
Asbóth a korrupciót a liberalizmussal. Ennek alapján vonja le általánosító következ
tetését: „Igaz, hogy a liberalismus és corruptió közt mindig van valami causalis nexus.”

Egyik parlamenti beszédében, amely A GÖRÖG TANULMÁNYOK címet viseli, az „ame
rikanizmus” szintén mint a modernség tévútja jelenik meg. Ezúttal a klasszikus mű
veltség alapjait nélkülöző, csak a mának élő hedonista társadalom visszataszító esete
ként állítja szembe a múlttudattal bíró, antik műveltségen nevelődő -  Asbóth számára
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-  eszményi társadalommal. A modernség ugyanis tiszta racionalitás, s elvet minden 
tekintélyt. A görög tanulmányok kivetése a középiskolák tanmenetéből katasztrofális 
helyzetet teremtene Magyarországon, mert ha ez bekövetkezik: „Akkor ma, midőn a 
vallásos eszmék is meg vannak ingatva, keletkezni fog egy társadalom, a mely elvesztette kapcso
latát a múlttal... Keletkezni fog, t. ház, oly társadalom, a mely a régi előítéleteken magasan fe
lülemelkedett felvilágosultságnak tetejéről csak gúnnyal fog megemlékezni az ősök iránti pietás- 
ról, és szoros logikai következtetéssel előbb-utóbb oda fog jutni, hogy a szülők iránti pietás is csak 
annyiban bír gyakorlati jogosultsággal, a meddig a szülőknek közvetlenül hasznát veszszük. Ke
letkezni fog egy társadalom, mely, a mint nem érdeklődik a múlt iránt, közönyös lesz a jövő iránt. 
...És ha ez az americanizmus, a nyugati szellemnek ez a túlhajtása, találkozni fog a keleti szel
lemmel. .. egy sülyedő társadalmat fog szülhetni. ” Asbóth szellemi küzdelmet vív a modern
séggel, amely a liberalizmus köntösébe bújtatott erkölcstelenség, fennhéjázó raciona
litás, élv- és haszonhajhász műveletlenség. A modernség találkozása „a keleti indolan- 
tiával”, „a komoly munka megszokottságának hiányával” végzetes lesz a magyar nemzet szá
mára -jósolja.

A modernség további vonása a demokrácia, amely megint csak idegen a magyar 
karaktertől: „Hogy pedig a magyar nemzet csöppet sem demokrata nemzet — olvassuk a MA
GYAR CONSERVATIV POLITIKÁ-ban - , arról meggyőződhetik minden elfogulatlan, ha csak 
akár melyik magyar embert is observálja. A nálunk felkapott demokratiának a valódi demokra- 
tiához absolut semmi köze: hogy demokratiának nevezzük, az egy nagy önámítás, egy nagy szé
delgés és hazugság. ” A magyar karakter a titkos szavazás elvét sem tudná elfogadni, mert 
„meggyőződésem szerint a haza nem tartozik azon dámák közé, kiknek szabad azt mondani, hogy 
csak titokban akartalak szeretni... A magyar nemzet sem Mohács, sem Szathmár, sem Világos 
után nem tudott volna felemelkedni, ha a törvényhozás arra tanította volna ki a haza polgárait, 
hogy meggyőződésüket csak titkon merjék nyilvánítani” (Jellemrajzok és tanulmányok).

Asbóth gondolkodásmódjában a modernség, liberalizmus és erkölcstelenség szino
nim fogalmak voltak. A másik oldalra kerültek nála azok az eszmék, amelyek a nemzet 
eszméje köré csoportosíthatók: konzervatív reform, a nemzet politikai közösségét 
(body politic) alkotó nemesség védelme, lojalitás a Habsburg-házhoz (1866 után 
Ausztria már nem ugyanaz, mint volt -  állítja), a nemzeti műveltség szenvedélyes tá
mogatása és persze bírálata mindannak, ami szemben áll ezekkel az eszményekkel, 
vagy amiről azt gondolja, hogy szemben áll a nemzet érdekével. Asbóth szinte minden 
elemét ismerte a nyugati modernségnek. De mint az a kelet-európai mintakövető tár
sadalmakban oly jellemző, a modernség negatív vonásai ürügyül szolgáltak a nemzeti 
identitásukat kereső társadalmak gondolkodói számára a nyugatinál tökéletesebb tár
sadalom eszméjének a fölvázolására. A harmadik út elképzelése elkerülhetetlenül ele
ve „benne volt” a kelet-európai társadalmaknak a nyugattal való találkozásában. Míg 
nyugaton -  az árnyalatokat most mellőzöm -  a modernség kibontakozása egybeesett 
a nemzeti büszkeség és érzés megnövekedésével, addig keleten -  az árnyalatokat itt 
is félretettem -  a modernség mint a nemzeti identitás és nemzeti érzés fenyegetője 
jelent meg. A modernség ugyanis mindaz, ami nincs meg a tradícióban. Különben 
nem volna modern. A tradícióból nő ki, de úgy, hogy ezt a tradíciót elhalványítja, el
koptatja, törli. A modernség pszichikailag érthető módon félelmetes ellenfélként buk
kant föl a kelet-európai horizonton. A fölzárkózási kényszer pedig rendre erőltetett 
megoldások felé sodorta ezeket a társadalmakat. A „felzárkózás Európához” mai jelszó 
civilizált, műveltségbe bújtatott, egyelőre türelmesnek mutatkozó kísérlet az elmara
dottság leküzdésére.
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A modernség berobbanásával párhuzamosan jelent meg a nemzethalál gondolata, 
amely Asbóthnál is meglévő motívum. A nemzethalál gondolata egybeesett a modern
ség megjelenésével Magyarországon. Az értékek és eszmék rangsorában éppen ezért 
a nemzeti érzés minden mást megelőzött. A nemzethalál rémétől is hajtva, Asbóth el
sősorban is a nemzet eszméjét szeretné szilárdan lecövekelni. Felfogása szerint„az abst- 
ract liberalizmus” 1825 óta dominálja a magyar közvéleményt, s „aki a legszélsőbb köve
telésekkel állott elő a szabadelvűség, a demokratia, a humanitás, a cvXtura és a modem eszmék 
nevében, aki ezeket a legszózatosabban tudta hangoztatni, az volt a vivát!” -  írja a Magyar 
CONSERVATIV POLlTlKÁ-ban. Majd hozzáteszi: csak azt nem kérdeztük soha, hogy mit 
mond hozzá a magyar érdek. (Asbóth konzervativizmusáról lásd: Illényi Domonkos: 
Konzervatív politika Magyarországon. Világosság, 1991/3.)

Első ránézésre egyáltalán nem magától értetődő, hogy a modernség miért kerül 
oly éles konfliktusba a nemzet eszméjével itt Magyarországon. A modernség ugyanis 
Asbóthnál sem kizárólag negativitásként jelenik meg. Az „americanizmus ” a modernség 
vadhajtása volt a szemében, Nyugat-Európa, azon belül is elsősorban Anglia azonban 
követendő mintaként fordul elő A KÖZIGAZGATÁSI REFORM (1891) című írásában, 
melyben Magyarországot és a művelt Európát hasonlítja össze: „nálunk nyerseség, ren
detlenség és szegénység, amott rend és ezzel együtt minden: tisztaság, munkásság, jólét, cultura 
és polgárosodás... Mi teszi ezt? A közigazgatás, a valódi népnevelés”. A konzervatív is haladni 
akar, csak másképp, mint a liberális.

Asbóth társadalmi eszménye két pilléren nyugodott: a liberalizmus visszaszorításán, 
ami egyet jelentett a nyugatias erkölcs visszautasításával (mint láttuk, ebbe beleérten
dő például a titkos szavazás elutasítása is), illetve a nemzet eszméjének az érvényre 
juttatásán, ami együtt járt a konzervatív eszmények megvalósításával. Asbóth megin
gathatatlanul hitt az eszmék erejében, mintha az eszmék erején múlna a haladás. „Esz
mét adjatok a nemzetnek, melyért lelkesedni lehet, és a nemzet lelkesedni fog” -  írja az Új Ma
gyarország (1880) című művében. Egy másik helyen: „Győzni az eszmével, melyért egy
kor elszigetelten, elhagyottan, mondhatni kitagadotton, de bízva teljesülésében léptünk sorompó
ba, a legszebb politikai diadal” (A KÖZIGAZGATÁSI REFORM). Asbóth számára a politika 
hajtóanyaga az eszme. Van ebben valami romantikus, byroni vonás, de legalábbis teo
retikus ihletésű hév.

De nemcsak Asbóth, Eötvös József is mélyen meg volt győződve az eszmék nagy 
fontosságáról. Eötvös szerint„a haladás irányát mindig az uralkodó eszmék határozzák meg” 
(A XIX. SZÁZAD'URALKODÓ ESZMÉINEK BEFOLYÁSA AZ ÁLLADALOMRA. 1 8 5 4 ). Sokan a 
szabadság, egyenlőség és nemzetiség eszméjétől -  Eötvös ezeket nevezte a XIX. század 
uralkodó eszméinek -  várták a haladást. Ez az eszmék kora volt. Asbóth és Eötvös 
ugyanannak az éremnek a két oldala: eszmei ellenfelek voltak, ezért nagyon is össze
hasonlítható művet hagytak hátra. Asbóth akadémiai székfoglaló előadásának címe: 
K o r u n k  u r a l k o d ó  e s z m é i (1 8 9 5 ). Acím és a választott tárgy nem véletlenül hasonlít 
Eötvös nagy művének a címéhez és tárgyához. Asbóth nagyon tudatosan választotta 
meg székfoglalójának a témáját, mert Eötvös elképzeléseivel akart szembeszállni, af
féle ellen-Eötvös-művet szándékozott írni. Asbóth kritikájának lényege, hogy azok az 
eszmék, melyeket Eötvös a XIX. század nagy eszméinek nevez (szabadság, egyenlőség 
és nemzetiség), tulajdonképpen a megelőző század eszméi: „azokat az eszméket, melyeket 
báró Eötvös József még e század eszméinek nevez, a melyek azonban valósággal a XVIII. század 
eszméi, a mienkben csak kiábrándulással, elhagyással, refutálással találkoztak”. Asbóth szerint 
a XIX. század uralkodó eszméi már távolról sem azonosak a XVIII. század eszméivel.
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A XIX. század eszméi az előző század túlzó eszméivel szemben született eszmék. Azok
nak az eszméknek az érvénye és hatása, amelyek még a francia forradalom előtt és 
alatt születtek, Waterloo után elvesztették befolyásukat. Asbóth szerint a XIX. század 
uralkodó eszméi és képviselői a következők: „De Maistre és Chateaubriand, Gentz és Met
ternich, a franczia forradalom hívéből mystikussá vált Görres és a Tugendbund, Bürke és az 
angol High-Torryk, a szent-szövetség eszméi, a legitimitás elve az uralkodó eszmék nem csak a 
politikában, hanem az irodalomban, a társadalomban, a köztudatban is tizenöt éven át.” A li
beralizmus eszméje („a Rotteck Welcker-féle sablonliberalizmus”)  rég lejáratta magát kül
földön is. Asbóth szerint a XIX. század legsajátabb gyermeke a szocializmus és nem a 
liberalizmus. Asbóth mint aktív politikus is nagyon komoly figyelemmel volt mindig 
a szocializmus eszméinek a terjedésére. A MUNKÁSOK HELYZETÉRŐL című 1887-es par
lamenti beszédében például fölhívja a figyelmet arra, hogy noha „nagy önelégültséggel 
szokás azt mondani, hogy Magyarországon a socialismusnak talaja nincs”, ez nem jelenti azt, 
hogy az embertelen állapotok miatt a munkások kétségbeesésükben nem vetik magu
kat a szocializmus karjába. A szocializmus mint eszmerendszer nagyon is veszélyes le
het, ezért kitöréseit nem szabad bevárni és aztán fegyverrel leverni, „hanem ellenkezőleg, 
el kell venni az élüket előrelátó intézkedések által”. Egy másik parlamenti beszédében (A 
munkás-kérdésről) a munkások társadalmi problémáit alattomban fejlődő társa
dalmi bajoknak nevezi, melyek olyanok, „mint a tüdőbetegségek, melyeket eleintén könnyű 
gyógyítani, csakhogy nehéz észrevenni, később gyógyítani lehetetlen, de felismerni könnyű”. 
Ugyanebből a megfontolásból kiindulva szólalt föl (A vasárnapi MUNKASZÜNET) az 
esetlegesen megszüntetendő vasárnapi munkaszünet tervezete ellen. Az alsó osztályok 
tagjai képezik azt a „nagy reservoirt, melyből a nemzet a társadalmi fokozatos emelkedés útján 
kipótolja azon veszteségeket, melyek szükségképp beállnak azon elemek közt, melyek a politikai, a 
tudományos, a társadalmi élet magaslatára érkeztek”.

Tisztán kell látnunk, hogy Asbóth elitista szemléletű gondolkodó volt, az alsó osz
tályok sorsa őt elsősorban a nemzet egészének a jövője szempontjából érdekli. A nyu
gat-európai feudalizmus hanyatlása arra a felismerésre vezette, hogy a nemzet fenn
maradása az alsó osztályokból való „vérfelfrissítés” útján biztosítható. Politikai nemzet 
fogalmán ő ugyanis a nemességet értette. A magyar birtokos OSZTÁLY hanyatlá- 
SÁ-ról írt tanulmányában kifejti, hogy a magyar városok lakosságának nagy része ere
detétől fogva német, az alsó néposztályok pedig különböző nemzetiségekhez tartoz
nak, ezért egyedül a nemesség volt hivatva évszázadokon át a magyar nemzetet poli
tikailag fönntartani: „a nemesség voltaképpen nem volt más, mint a nagy medencze, melybe 
szakadatlanul belefolyt minden, ami hazafiságot physikai, szellemi és erkölcsi tetterővel kapcsolt 
össze”. A középnemesség volt az, amely az elmúlt három évszázad alatt újra fölemelte 
a nemzetet. A modern fejlődés azonban éppen a nemesi osztály egzisztenciáját szá
molja föl: a nemesség hanyatló osztály. Asbóth nem arról beszél, hogy az alsó osztá
lyokat mint társadalmi egységeket be kellene emelni a politikai nemzet fogalmába, 
hanem arról, hogy a politikai, gazdasági és kulturális elitet alulról föl kell frissíteni. 
Ezért nem szabad rablógazdálkodást folytatni és kiszipolyozni a dolgozó rétegeket. Ez 
ugyanis társadalmi robbanáshoz és a szocialista eszmék uralomra jutásához vezetne.

Asbóth pontosan érzékelte, hogy a modernség lépéskényszerbe hozta az egész or
szágot. A múlt századi magyar liberálisok és konzervatívok között az eszmei szakadék 
éppen ezért nem a haladás mellett vagy ellen dichotómiájával írható le. A haladás esz
méjét Asbóth ugyanúgy elfogadja, mint bármely liberális, de csak meghatározott fel-, 
tételek között. Szilárd alapelvének tekinthető, hogy a haladás nem kerülhet konflik-
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tusba a nemzettel, amelynek kötőanyaga a múlt és az elitek fönnmaradása. Diagnózisa 
szerint azonban a magyar XIX. századi történelem a radikális haladás eszméjének je
gyében telt, a csúcspontja az Andrássy-rendszer, amely maga a megtestesült „korrup
ció”. Reformfelfogása a következő megfontolásokon nyugodott: „En elvileg és egyálta
lában elvetendőnek tartok és kárhoztatok minden olyan reformot, mely képtelen lévén a gyakorlati 
élet valamely szükségére támaszkodni, csupán csak a változtatási viszketegnek vagy abstract okos
kodásnak folyománya, az államot desorganisátióval fenyegeti, és a nemzeti törvényhozást oly tu
dományos laboratóriumnak tekinti, melyben minden tudós doctor vagy ügyetlen medicus a nemzet 
testén megpróbálhatja a vivisectiót.” (A munkás-kérdésről.)

Asbóth szerint valamely reform bevezetésének legalább két feltételnek kell megfe
lelnie: a reform nem ellenkezhet a néptudattal, és létező valóságos szükséget kell ki
elégítenie. A radikalizmus azért lehet végzetes a reformok bevezetésekor, mert az új 
meggyőződések nehezebben állapodnak meg, a megállapodott meggyőződések hiá
nyában pedig ijesztően teret nyer a„demoralisatio”. A radikalizmus kizárja ajólétet biz
tosító nyugodt fejlődést, és „végkimerülés” lehet a vége. Egyik idézetünkből már kide
rült, hogy Asbóth ismerte Bürke és más konzervatív politikai gondolkodók műveit. 
Asbóth sok tekintetben azonos nézeteket vallott a társadalmi reformokról, mint 
Bürke. A szerves fejlődés gondolatát Bürke a francia forradalommal szemben fejtette 
ki, Asbóth viszont az 1848-as magyar forradalmat tartotta a káros radikalizmus sze
rencsétlen megnyilvánulásának. 1848-at olyan krízisnek nevezi, melybe a szabad
elvűek vitték az országot. De mihelyst a forradalom kitört, a küzdelem már a nemzet 
küzdelme volt, s mint ilyen, tiszteletre méltó.

A változásra vonatkozó felfogását jól tükrözik azok a nézetei, melyeket a földkérdés 
kapcsán fejtett ki (A FÖLD MINT TÁRSADALOM-POLITIKAI ÉS NEMZETI KÉRDÉS. 1900). 
A földkérdés felé azért fordult Asbóth figyelme, mert az agrárszocialista mozgalmak 
egyre erősebben vetették föl a földosztás szükségességét. Asbóth célja annak bizo
nyítása, hogy a nagybirtok fölosztása nemzeti szempontból helytelen lépés volna. Vé
leménye szerint nem az a baj, hogy a föld „immobilizálva” van, hanem az, hogy túlsá
gosan is „mobilizálódva” van. „Mert a socialista a radicalismus erős logicajával azt mondja, 
hogy igenis, fel kell osztani a földet, mert igen sok ember van, akinek nincs földje, de fel kell 
osztani a nagy Wertheim-cassákat is, mert még több az olyan ember, akinek pénze nincs, pedig 
kéne. ” Asbóth számára a földkérdés elsősorban nemzeti kérdésként merül fel, s mivel 
-  mint láttuk -  a magyar birtokos osztályt a politikai nemzettel azonosította, a nagy
birtok fönntartása rögvest a nemzet fennmaradásának a kérdéseként vetődik fel. Ha 
a nagybirtokokat fölosztanák, az atomizálná a társadalmat, az atomizálódás egyenesen 
a nemzet erejének a kioltásához vezetne. Különösen azokon a területeken lenne ez 
végzetes, ahol a magyar elem csekély a lakosságon belül. Asbóth számára a nemzet 
erejét feltétlenül jelzi a számbeli nagysága. Példája szerint Franciaországban, ahol kis- 
parcellák vannak, való igaz, hogy a termelés intenzív, és általános a jólét, mert „a pa
raszt ott szorgalmas, takarékos, józan, és a gazdaságában a megfelelő intelligentiával bír”. Csak- 
hogy -  teszi hozzá—a népesedés stagnál, sőt csökken, ez pedig nemkívánatos modern 
jelenség. S megint az erkölcstelenséggel azonosított modernség bírálata: „Nem az ízekre 
tört, hanem az erősen tagolt és erős tagokkal bíró társadalom az erős és életképes. Hogy épen ott, 
ahol compact a magyar faj, teremtsünk túlnyomóan, egyoldalúan paraszt-társadalmat, az izgató, 
a bureacrata és az üzér martalékát, hogy épen onnan küszöböljük ki a nemzeti hathatós társadalmi 
erőket, azsemculturailag, sem gazdaságilag, de legkevésbé politikailag nem volna helyes... Nem



1134* Lánczi András: Eszmék kora

atomokra tömi kell a nemzeti társadalmat, hogy uralkodjék fölötte a demagóg, a burocreauta és 
az uzsorás.”

Asbóth evolucionista társadalomszemlélete az angol társadalmi gondolkodásból 
kölcsönöz. A nagy angol államférfi, Disraeli neve többször is fölbukkan írásaiban. A 
földkérdés kapcsán Asbóth kitér az ősiség intézményének a megszüntetésére. Ennek 
ürügyén idézi Disraelit, aki szerint az ősi intézmények és hagyományok olyanok, mint 
a vén fa. De ahogy egy fa is elöregszik, megszuvasodik, a társadalom korhadt intéz
ményeit is ki kell vágni. Asbóth minden szaván érződik az ősiség intézményének ki
múlása fölött érzett összeszorított fogú szomorúsága: „Kidőlt így a magyar ősiség, a nem
zeti genius sajátos alkotása... Kidőlt. Hogy ne dőlt volna ki, mikor egy ezredéven át támasztó 
oszlopa volt a haza boltozatainak. Elkorhadt. Ki kell dobni. Kidobtuk. Jól van... De nem baj az, 
ha... a hagyományhoz való ragaszkodás tartja fenn a nemzetek egyéniségét.” Egy valóban tő- 
rőlmetszett konzervatív önmagától nem ad föl egyetlen hagyományt, tradicionális in
tézményt sem, legfeljebb javítja a meglévőt, mindaddig, amíg nem sikerült a régit össz
hangba hozni az újjal, a modernnel.

Schöpflin György egyik írásában „alulfejlett”-nek nevezte a magyar konzervativiz
must (Európai Szemle, 1990/91.4. sz.). A cikk elsősorban a mai konzervativizmus talpra 
állási nehézségeit ecseteli, de közvetve megfogalmazta a magyar konzervatív gondol
kodás régi dilemmáját: „A kommunista időszak sok mindent lerombolt, s ami ebben az össze
függésben a legfontosabb, véget vetett az első néhány olyan bizonytalan kísérletnek, amely mo
dernebb konzervativizmust kívánt teremteni annál, ami a két háború között létezett. ” Schöpflin 
György a magyar konzervatív eszmerendszer évszázados kérdését fogalmazta meg: 
képes-e a konzervativizmus Magyarországon a modernséget feldolgozni és alkalmaz
kodni hozzá? A modernség feldolgozása a haladás eszméjének a megemésztésével kez
dődik. Asbóth -  az eszmékre vonatkozóan -  legalábbis kételyét fejezi ki a haladás le
hetőségét illetően. Akadémiai székfoglalójában az eszmék körforgását hangsúlyozza. 
Az eszmék olyanok, mint a szerves lények: születnek, hatalomra fejlődnek, majd le- 
hanyatlanak. Az egyik ember ezt a körforgást haladásnak, a másik evolúciónak nevezi. 
A körforgásnak ugyanaz a nagy törvénye kormányozza az eszmék világát, mint a csil
lagrendszert. A SOCIALISMUST ÉS ANTISEMITISMUST KIK CSINÁLNAK? című parlamenti 
beszédében szintén arról szól, hogy az eszmék a körforgás nagy törvénye alatt állnak. 
A Marx-féle kollektivista elméletben a középkor kollektivitáseszméjének az újraéledé
sét látja. Ily módon a szocializmus eszméje sem valami vadonatúj eszme, csak új formát 
öltve a középkori kollektivitás eszméje tér vissza. A körforgás tézisével Asbóth megke
rülte a haladás kérdésének igazi megválaszolását.

Asbóth modernségkritikájának sajátos vonása, hogy -  szemben a későbbi modern
ségellenes, főként populista törekvésekkel -  az individualizmus eszméje központi he
lyet foglalt el fiatalkori gondolkodásában, társadalombölcseleti írásaiból pedig hiány
zik az idegenellenesség motívuma. Ez a „hiány” nem azt jelenti, hogy megkerülte pél
dául az antiszemitizmus kérdését, ellenkezőleg, pozitív módon kifejtett nézetei voltak 
e tárgykörben. A szabadság eszméjének kifejlődésében Asbóth nagy szerepet juttatott 
a zsidó szellemnek. 1872-ben jelent meg A SZABADSÁG című könyve. Ebben a művében 
Asbóth szinte emlékművet állít a szabadság eszméjének, amely felfogása szerint az em
beri természetből folyik. A kor nagy angolszász szerzőinek -John Stuart Mill, Buckle, 
Lecky stb. -  művei alapján írta meg ezt az eszmetörténeti munkáját, melynek fő tétele: 
„a szabadságfejlődhetésének előfeltétele azindividualizmus”. Monumentális képet fest a sza
badság eszméjének természeti alapjairól, bejárja a földkerekséget, és komparatív
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benne gyökerezik a nemzeti identitás és a modernség kibontakozása közti feszültsé
gekben. Az antiszemitizmus csupán egyik megjelenési formája a modernséggel küsz
ködő nemzed öntudat belső konfliktusainak. Asbóth szerint a liberális, korrupt poli
tikai viszonyok az igazi felelősek a társadalmi válságért, merthogy a társadalom erköl
csi és gazdasági válságban van. Felfogása szerint az antiszemitizmust azok a liberálisok 
„csinálják”, akik korrupt magatartásukat az őket bírálók állítólagos antiszemitizmusá
val akarják leplezni.

Az antiszemitizmusnak azonban más megközelítése is fölmerül Asbóth parlamenti 
beszédeiben: ez pedig a felekezeti egyenjogúság, általában a vallás hagyományos po
zícióinak és értékeinek a megingása. A ZSIDÓSÁG EGYSÉGES SZERVEZETÉRŐL című, 
1890-ben elhangzott parlamenti beszédében fölveti a kérdést, hogy „hogyan volt lehet
séges, hogy ebben az országban elterjedjen oly sajnos mozgalom és ráragadjon a társadalom min
den rétegére, mint az antisemitismus”. Ebből az aspektusból nézve az antiszemitizmust a 
neológ és az ortodox zsidók közti harc termékének tartja, vagyis az antiszemitizmust 
maguk a zsidók alapították és terjesztették. A neológ zsidók obskurantizmussal és 
egyéb vádakkal illették az ortodoxokat, „és ezen vádaknak gőzéből emelkedett fel utoljára 
az eszlári szűz”. Asbóth sajnos elmulasztja megvilágítani, hogy a neológ és ortodox zsi
dók közti ellenségeskedés hogyan vált társadalmi méretben elterjedt antiszemitizmus
sá, nem beszélve az „eszlári szűz” esetéről. Akármilyen okát találja is Asbóth az antisze
mitizmusnak -  ne feledjük, hogy egy parlamenti beszéd nem feltétlenül az igazság 
keresésének igényével hangzik el - ,  a zsidók a modernizálódás megindulásával fel
emelkedtek a gazdasági elit tagjai közé, ezért -  idegenségük (galíciai bevándorlók), 
vallásuk, gazdasági súlyuk miatt -  könnyen váltak céltáblává. Antiszemitizmus mindig 
volt, nem a modernség kiváltotta fejlemény, de csak a modernség csinált belőle poli
tikai ütőkártyát.

Asbóth János eszmei-politikai gondolkodásának legsajátosabb eleme azonban még
iscsak a liberalizmus elleni ádáz fellépése volt. A liberalizmus fogalma legalább két dol
got jelentett a számára: szabadosságot, erkölcstelenséget és egy valóságtól elrugaszko
dott „absztrakt” eszmerendszert. Kritikája több elemből és síkból tevődik össze. Van 
egy történelmi síkja, amely a XIX. századi magyar történelmet mint a liberalizmus 
okozta kisiklások sorozatát jeleníti meg; van egy eszmei-ideológiai metszete; és van 
egy praktikus, politikai aspektusa is ennek a kérdésnek.

(A történeti sík.) Asbóth a HÁROM KORSZAK című írásában az 1825 utáni magyar tör
ténelmet jeles magyar írók és politikusok nevével fémjelzett három korszakra osztotta. 
Az első korszakot Vörösmarty és Széchenyi neve jelképezte. E két kiválóság elfordult 
„a hánykolódó, doctrinair franczia politikusoktól", azoktól, akik Asbóth szemében a káros 
radikalizmus megtestesítői voltak. Kezdetben nem is lehet a konzervatívokat megkü
lönböztetni a szabadelvűektől, mert „mindkettő Széchenyiben gyökerezik”.

A második korszak nagy nevei, Kossuth és Petőfi, a francia földről vett igaz és hamis 
eszmék következtében gyakran túlzó politikát követtek. Deák és Arany újra a kiegyen
súlyozott, megfontolt eszmeiség nagyjai: Deákot soha nem ragadták el a „koreszmék” 
és „kosmopolitikai” áramlatok végletei. Arany pedig „tiszta magyar mindenütt”. Szekfü 
Gyula Asbóth HÁROM KORSZAK-át vette mintául, amikor megírta saját verzióját a mo
dern magyar fejlődésről.

Asbóth szerint 1825-től Világosig Magyarország a szabadelvűek vezetése alatt állt. 
1867 után szintén a szabadelvűek diktálnak, minek következtében Magyarország a 
tönkrejutás szélére került, s.ezt a korszakot „a historica csakis Andrássy-korszaknak fogja
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nevezhetni”. A szabadelvűek azért tehettek szert hatalomra 1848 előtt, mert Kossuth 
felismerte, hogy az európai liberalizmus a legerősebb és egyetlen szövetséges Ausztria 
ellen. Külső erővel szemben külső eszmei erőt vettek igénybe. A konzervatívokat Vi
lágos azért nem rehabilitálta, mert a forradalomba ugyan a szabadelvűek vitték az or
szágot, de a forradalom már az egész nemzeté volt, ráadásul a konzervatívok soraiban 
ott vannak még az ókonzervatívok, az aulikusok maradékai. Az 1867 utáni szabadelvű 
uralom leglényegesebb vonása a korrupció. A korrupció elterjedtségére a vasútépítési 
láz a legjellemzőbb: drága, magánérdekeknek rendelődik alá, dilettantizmus minde
nütt, rendszertelen és hatalmas adósságok keletkeznek. Mindezek következtében van 
„annyi nyakatekert vonalunk”. Ugyanakkor virágzik az uzsora, az új bürokrácia szakér
telem nélküli, a horvátokra évenként jócskán ráfizetünk, mert a mi pénzünkön nyi
tunk nekik vasutat. Az igazságszolgáltatás drága, a műveltség alacsony színvonalú. A 
lista tételei -  Asbóth elemzésével együtt — ennél sokkal hosszabbak. A bajok forrását a 
szabadelvű politikai rendszerben véli Asbóth megtalálni.

(Az eszmei sík.) Asbóth írásaiban a liberalizmus mellett használt két leggyakoribb jelző 
az „abstract” és „idegen” vagy „cosmopolita”. A liberalizmus idegen a magyar gondolko
dásmódtól, amely gyakorlatias. A liberalizmus idegen, mert francia és német „ideolo- 
gok” találmánya. „Ideologok”-nak a felvilágosult francia és a német idealista filozófuso
kat nevezi. A liberalizmus eredetét tekintve „a philosophok találmányainak legidétlenebbi- 
ke”. Asbóth szerint az ideologok kora lejárt, a nemzetnek elege van a francia frázisok
ból és a német teóriákból, a magyar nemzet korrupció helyett becsületes politikát kí
ván. A nemzet érdekeinek természetes eszmei hordozója a konzervativizmus. ÚJ MA
GYARORSZÁG című művében Asbóth a definíciókat sem megkerülve próbálta a liberális 
és konzervatív eszméket — politikai elfogultságok nélkül — összehasonlítani. Meghatá
rozása szerint a konzervatív „inkább a faj, a nemzet, az állam fennmaradásának, azaz sza
badságának biztosítékait félti az egyén szabadság biztosítékaitól, és megfordítva a liberális”. A 
konzervatívok inkább „a viszonyokkal való számolásra, a pozitív gyakorlatira, a liberálisok 
inkább az abstraktióra, a theóriára, a doctrinára, a dogmára, az eszményre hajolnak”. Asbóth 
az egyéni szabadságot ekkor már alárendeli a nemzet szabadságának.

A konzervativizmus és liberalizmus közti viták lényegét a modernizációs elképze
lések közti vitaként értelmezhetjük. Ez a megállapítás többszörösen igaz Magyaror
szágot illetően. Már Edmund Bürke is büszke volt arra, hogy a konzervatív gondol
kodók gyakorlatias szemléletűek. A konzervatívok -  köztük Asbóth is — bírálhatják a 
liberalizmust mint „abstract” nézetrendszert, a helyzet azonban az, hogy a vele szem
beállított konzervativizmus éppúgy absztrakt. Ugyanis maga a kontextus absztrakt és 
modern: a fogalmak, a gondolkodásmódok, a rendszerbe szedett eszmék mind mo
dernjelenségek. Az igazi törés nem a haladni kívánó konzervatívok és liberálisok kö
zött van, hanem azok között, akik elfogadják a modernséget és a fejlődés eszméjét, 
illetve akik elutasítják azt. A modernség ellentéte az antimodernség. Asbóth nem volt 
nietzschei értelemben vett modernségellenes gondolkodó.

(A gyakorlati politika.) A gyakorló politikus szemszögéből nézve Asbóth a radikális és 
a konzervatív politikát állítja egymással szembe. 1872-es (AszabadsáG) álláspontja sze
rint „a jó  elmélet mindig radicális; a jó  gyakorlat mindig conservativ”. A  radikális az elmé
letnek, a konzervatív a gyakorlatnak már a fogalmában benne van. Az elmélet tisztán 
logikai művelet, mindig az utolsó logikai láncszemhez illesztik a következőt, a való
ságba nem avatkozik be, így felelőssége sincs.

Gyakorlat viszont csak az lehet, ami már a múltban gyakorolva volt, vagyis a gya
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korlat eleve csak konzervatív lehet. Asbóth számára az elmélet független a valóságtól, 
s mint ilyen radikális. A politika a gyakorlat terepe, s nem különböző eszmék kipró
bálásának a közege. Radikális politika elképzelhető ugyan, de mert nem számol a múlt 
megkötő erejével és a fennálló viszonyok ellenállásával, kudarcra van ítélve. Asbóth 
felfogása szerint a társadalom organikus képződmény, és organikusan nő ki a múltból. 
Éles különbséget tesz a politika tudománya és a politika mestersége között. Ez a kü
lönbségtétel nem elitizmusából vagy finnyásságából fakad, hanem a két dolog definí
ciója szerint eleve különbözik. Az elmélet nem arra való, hogy közvetlen politikai cse
lekvés kiindulópontja legyen. A jó elmélet célokat tűz ki, irányt mutat, megtanít 
összefüggések felismerésére, eligazít az új dolgok között. A gyakorlat viszont a való
ságos szükségletekből indul ki. Asbóth egyszerre volt elméleti ember és gyakorló po
litikus. A parlamenti beszédei magukon viselik írójuk elméleti igényességgel megfo
galmazott általánosító törekvéseinek a jegyeit. Méltó politikai ellenfele volt Eötvösnek 
és még inkább Andrássy Gyula grófnak, a Monarchia külügyminiszterének; ami pedig 
teoretikus munkásságát illeti, méltán állítható Eötvös József mellé.

Asbóth János politikai életművének teljes rekonstrukciója nagyobb terjedelmet igé
nyel. Több lehetséges megközelítési mód közül a modernség szellemi feldolgozásának 
asbóthi kísérletét igyekeztem bemutatni. A nyugati modernség jelenségeinek -  iparo
sodás, urbanizáció, demokrácia stb. -  felbukkanása Magyarországon egy sor politikai 
és eszmei vitát indított el a múlt században, melyek a mai napig tartanak. A moder
nizáció konfliktusai fokozatosan szembeállították a történelmi nemzet eszméjének hí
veit a liberális modernizációs elképzelések képviselőivel. A nemzet eszméje felkarolta 
a keresztényi erkölcsiség eszméjét, idegenkedést és gyanakvást a modern racionaliz
mustól, amely például a konkrét demokratikus politikai elvek megkérdőjelezésében 
nyilvánult meg. A modernizáció liberális híveit vallástalansággal, erkölcstelenséggel, 
kozmopolitizmussal, individualizmussal vádolták. Ez a szembeállítás mellébeszélés, 
eleve téves kontextusban folytatott vita volt. A modernizáció liberális alternatívájának 
fokozatos elsorvasztása következtében erősödhetett meg a szocializmus. Asbóthnak 
igaza volt, amikor azt mondta, hogy ha a munkáskérdést nem kezeljük, akkor a szo
cializmusnak nyitunk utat. Igaza lett, mint ahogy Tamás Gáspár Miklósnak is igaza 
volt abban, hogy ez az ország szellemileg felkészülten várta a háború utáni baloldali 
fordulatot {Kritika, 1989. 12. sz.). A konzervatív modernizációs elképzelések gyenge
sége és torzsága közvetve elősegítette a XX. századi magyar modernizáció többszöri 
„félrecsúszását”. Az eszmék korának vége, az „ideologok” kora lejárt, itt a történelem 
vége. Talán a nemzet és a modernség is megfér egymás mellett végre.


