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     E¹TV¹S JñZSEF     
AZ EMIGRçCIñBAN, 1848ä1850 (I)

Keletkez¢st´rt¢net ¢s biogrÀfia

E tanulmÀny egy nagyobb dolgozat r¢sz¢t k¢pezi, melynek tÀrgya E´tv´s JÂzsef szel-
lemi ¢letrajza az 1848 ûsz¢tûl 1850 v¢g¢ig terjedû idûszakban. Pontosabban: a tÀrgyalt
korszak E´tv´s MagyarorszÀgrÂl valÂ elutazÀsÀtÂl (1848. szeptember 29.) A XIX. SZç-
ZAD URALKODñ ESZM°INEK BEFOLYçSA AZ çLLAMRA elsû k´tete k¢ziratÀnak befejez¢-
s¢ig terjed. E k¢ziratot ä amint azt Csengery Antalnak atyjÀhoz Árott 1850. december
26-i level¢bûl tudjuk ä E´tv´s k¢szen hozta haza, Ãgy adta Àt Csengerynek elolvasÀs
¢s kiadÀsra elûk¢szÁt¢s v¢gett.1 E valamivel t´bb, mint k¢t ¢v tudvalevûleg megk´zelÁtû
pontossÀggal egybeesik E´tv´s ´nk¢ntes n¢metorszÀgi emigrÀciÂjÀnak idej¢vel, en-
n¢lfogva mintegy magÀtÂl ¢rtetûdûen àadnÀ magÀtÊ periodizÀciÂs egys¢gk¢nt. A kor-
szakolÀs alapjÀul azonban ä nem biogrÀfia, hanem szellemi fejlûd¢st´rt¢net megalko-
tÀsÀrÂl l¢v¢n szÂ ä nem az ¢letrajzi t¢nyek, hanem a sz´vegek szolgÀlnak. Ennek csak
lÀtszÂlag mond ellent a kezdû biografikus idûpont. Ezt az¢rt vÀlasztottam, mert az
URALKODñ ESZM°K elsû k´tete fel¢ vezetû szellemi Ãtra l¢p¢s idej¢t ä mÀr ami a gon-
dolati-logikai rekonstrukciÂval vagy genetikus textolÂgiai elemz¢ssel visszakereshetû
sz´vegszerü elûzm¢nyeket illeti ä napra pontosan nem tudom meghatÀrozni.

Az 1848. szeptember 29. nem ¢letrajzi, hanem Ãgynevezett terminus post quem
keletkez¢st´rt¢neti adat: az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢be torkollÂ k¢ziratos ¢s
nyomtatott sz´vegek ÀradÀsa minden valÂszÁnüs¢g szerint E´tv´s elutazÀsa utÀn kez-
dûd´tt meg.

A tÀrgyalt korszak zÀrÂhatÀrÀt illetûen sz¡ks¢gesnek tartom, hogy hosszabban ki-
t¢rjek az ¢letrajzi ¢s a keletkez¢st´rt¢neti idûpont egybees¢s¢nek okÀra. A szakiro-
dalomban elterjedt a n¢zet, miszerint E´tv´s fû c¢lja az emigrÀciÂ ¢veiben az URAL-
KODñ ESZM°K ÁrÀsa lett volna, ¢s hajlott arra, hogy az URALKODñ ESZM°K elsû k´tete
melletti mÀsik ismert nyomtatott müvet, az AUSZTRIA NEMZETIS°GEINEK EGYENJOGö-
SíTçSçRñL Árott r´piratot a terjedelmesebb mü mell¢kterm¢k¢nek tekintse, amely
nem egy¢b, mint az elûbbi bizonyos r¢szeinek kivonata, illetve melynek ´nÀllÂ elem-
z¢s¢t az URALKODñ ESZM°K eme r¢szeinek figyelembev¢tele helyettesÁtheti (Rad-
vÀnszky, 1959: 18., Weber, 1966: 104. skk., Schlett, 1987: 160. skk.). Ugyanakkor el-
gondolkoztatÂ: az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek sz´vege nem arra enged k´vet-
keztetni, hogy E´tv´s e mü megÁrÀsÀnak hatÀrozott elûzetes elk¢pzel¢sek birtokÀban
vÀgott volna neki. Ennek alÀtÀmasztÀsÀra felvÀzolt tartalmi ´sszefoglalÀsomban csak
a legfûbb tematikus ¢s müfaji ́ sszetevûk vÀltozÀsaira hÁvom fel a figyelmet, ¢s eltekin-
tek a terminolÂgia, a fogalmi elemz¢sek ¢s az ¢rvel¢s r¢szletes vizsgÀlatokat kÁvÀnÂ,
bonyolultabb belsû ellentmondÀsaitÂl.

E´tv´s az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek bevezet¢s¢ben kijel´li 1848 forradalmi
mozgalmainak hely¢t az eurÂpai t´rt¢netfejlûd¢sben, majd müv¢nek mÂdszertani be-
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vezetûjek¢nt ismerteti Bacon induktÁv mÂdszer¢t a NOVUM ORGANON alapjÀn. Az
IäIII. fejezetek fogalmi elemz¢st tartalmaznak: szabadsÀg, egyenlûs¢g ¢s nemzetis¢g
eszm¢inek ellent¢t¢t vizsgÀljÀk. A IV. fejezet müfajt´rt¢neti tanulmÀny: szÀmba veszi
a fennÀllÂ rend tudatos felforgatÀsÀra irÀnyulÂ irodalmi sz´vegeket: az utÂpiÀkat. Az
V. fejezet r¢szben a nemzetis¢g fogalmÀt elemzi, r¢szben a n¢met nacionalizmus t´r-
t¢neti ´sszetevûit. A VI. fejezet az egy¢ni szabadsÀg megvalÂsÁthatÂsÀgÀnak lehetet-
lens¢g¢t mutatja meg t´rt¢neti p¢ldÀkon. A VII. ism¢t a nacionalizmus term¢szet¢t
elemzi. A VIII. fejezet Guizot DE LA D°MOCRATIE EN FRANCE cÁmü, 1849-ben megje-
lent müv¢nek recenziÂja. A IX., cÁm n¢lk¡li fejezet alkotmÀnyjogi k¢rd¢ssel: a vÀlasz-
tÂjoggal ¢s a vÀlasztÀsi gyakorlattal foglalkozik. A X. fejezet ism¢t FranciaorszÀg k´-
zelmÃltjÀt tÀrgyalja: nem egy¢b, mint az 1848. ¢vi k´ztÀrsasÀgi epizÂd politikai elem-
z¢se, k¡l´n´s tekintettel Lamartine k´zszerepl¢s¢re ¢s ÁrÀsaira. A XI. fejezet a szuve-
renitÀs ¢s hatalomgyakorlÀs k¢rd¢s¢t ¢rinti: az abszolÃt Àllamhatalmak elj´vetel¢nek
sz¡ks¢gess¢g¢t bizonyÁtja t´rt¢neti referenciÀk segÁts¢g¢vel. A BEFEJEZ°S ́ sszefoglalja
az egyes fejezetek tartalmÀt, ¢s az eurÂpai civilizÀciÂ haladÀsÀnak irÀnyÀrÂl tartalmaz
eszmefuttatÀsokat.

A sz´veget jegyzetek kÁs¢rik: lÀbjegyzetek ¢s hÀtravetett magyarÀzatok. Ez utÂbbiak
r¢szben kieg¢szÁt¢sek, r¢szben t´rt¢neti hivatkozÀsok. A hivatkozÀsokbÂl ¢s a fûsz´-
vegbûl nem ugyanazon Át¢let bontakozik ki az egy¢ni szabadsÀgrÂl. Az URALKODñ ESZ-
M°K elsû k´tet¢nek v¢gk´vetkeztet¢se tagadja az egy¢ni szabadsÀg megûrz¢s¢nek vagy
biztosÁtÀsÀnak lehetûs¢g¢t a modern Àllamban, mÁg a jegyzetekbûl az egy¢ni szabadsÀg
¢rv¢nyes¡l¢s¢nek hagyomÀnya bontakozik ki az antik ¢s a kereszt¢ny kultÃrÀkban.2

Az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek e gondolati ¢s müfaji eklektikÀja, melyet mÀr
RadvÀnszky Antal is ¢szrevett, mondvÀn, àt´rt¢netfilozÂfiai elemz¢s ¡tk´zik aktuÀlpolitikai
¢rvel¢ssel, szorosan egymÀs mellett Àll tiszta szellemtudomÀny ¢s magasabb ¢rtelemben vett pub-
licisztika, tiszta Àllamtan kapcsolÂdik aktualitÀsokhozÊ ¢s viszont (RadvÀnszky, 1959: 31.),
a mÀsodik k´tettel valÂ egybevet¢s sorÀn m¢g inkÀbb szem¡nkbe tünik. Ez utÂbbi mü-
faja ÀllamtudomÀny: az Àllam lehets¢ges legjobb berendezked¢s¢t kutatÂ munka. T¢-
mÀja egyetlen mondatban ´sszefoglalhatÂ: mik¢ppen valÂsÁthatÂ meg az egy¢ni sza-
badsÀg biztosÁtÀsa az Àllam hatalmÀnak korlÀtozÀsa Àltal. A hat k´nyv fegyelmezett lo-
gikÀval fejtegeti ennek lehetûs¢geit. Az elsû az egy¢ni szabadsÀgot a szem¢lyes t´rek-
v¢sek legfûbb c¢ljÀnak mutatja meg. A mÀsodik k´nyv az Àllam fennÀllÀsÀnak c¢ljaival
foglalkozik. A harmadik e kettût szembesÁti egymÀssal, s az egy¢ni szabadsÀg biztosÁ-
t¢kait keresi az Àllamban. A negyedik a k´zpontosÁtÂ gyakorlat kritikÀjÀt adja, a k´-
vetkezû ennek folytatÀsak¢nt a decentralizÀlt k´zigazgatÀsnak (a ter¡leti ́ nkormÀny-
zatnak, Ãgy is mint az egy¢ni szabadsÀgbÂl k´vetkezû jognak) az Àllamhoz valÂ viszo-
nyÀt vizsgÀlja. A hatodik k´nyv megmutatja: megegyezik az eurÂpai civilizÀciÂ hala-
dÀsÀnak fûirÀnyÀval, amennyiben a test¡leti ¢s individuÀlis szabadsÀg ¢rv¢nyes¡l az
ezÀltal korlÀtozott hatalmÃ Àllamban.

Az URALKODñ ESZM°K mÀsodik k´tet¢nek gondosabb szerkeszt¢s¢rûl Àrulkodik an-
nak fennmaradt vÀzlata,3 amelynek k´nyv- ¢s fejezetbeosztÀsa ä egy fejezet kiv¢tel¢vel
ä megfelel az elk¢sz¡lt mü szerkezet¢nek. Az elsû k´tetrûl k¢sz¡lt Àltalam ismert egyet-
len vÀzlat inkÀbb az im¢nt ismertetett, egymÀstÂl elk¡l´n¡lû tartalmi elemeket ¢s r¢-
tegeket lÀttatja,4 mintsem azokat a m¢lyebb ´sszef¡gg¢seket, amelyek igazolnÀk: E´t-
v´s jogosan szûtte ´ssze e sz´vegr¢szeket a koherencia lÀtszatÀt megteremtû fejezet-
cÁmekkel. Azon egy¢b valÂra nem vÀltott tervezetek, melyek nagyobb müvek vÀzlatai-
nak tekinthetûk, k´zvetve ugyancsak az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek szerkezeti
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problematikÀjÀra irÀnyÁtjÀk a figyelmet, mivel azt a gyanÃt ¢bresztik fel, hogy E´tv´s
mÀst Árt meg, mint amit eredetileg tervezett.

Az elmondottakat tÀmasztja alÀ egy recepciÂt´rt¢neti t¢ny is: az URALKODñ ESZM°K
r¢szletes kommentÀrjÀnak hiÀnya az irodalomban. Olyan elm¢k t¢rtek ki vizsgÀlata
elûl, mint Josef Redlich vagy Szekfü Gyula. Szekfü a HçROM NEMZED°K-ben nem talÀl
helyet az URALKODñ ESZM°K elemz¢s¢nek, amely àfilozÂfia ¢s lÀng¢sz magassÀgaiban trÂ-
nolÊ: àm¢reteiÊ, Ãgymond, àkiesnek k´nyv¡nkbûl, mely a fejlûd¢s t¢nyleges lefolyÀsÀt, nem pedig
idûnkint megmutatkozÂ el¢rhetetlen magassÀgait ÀbrÀzoljaÊ (Szekfü, 1989: 179.). Az osztrÀk
birodalom eszmet´rt¢net¢nek mÀig alapvetû k¢tk´tetes szint¢zis¢t megalkotÂ s ennek
keret¢n bel¡l E´tv´ssel kit¡ntetett terjedelemben foglalkozÂ Josef Redlich pedig meg-
jegyzi: àE´tv´s JÂzsef szellemi szem¢lyis¢g¢nek teljes meg¢rt¢s¢hez sz¡ks¢ges fû müv¢nek [...] is-
merete. E munka itt nem elemezhetû, mivel messze tÃlmutat az itt vÀllalt feladatokonÊ (Redlich,
1920ä6: II. 198.). M¢g szÀmos p¢ldÀt lehetne felhozni annak bizonyÁtÀsÀra, hogy az
URALKODñ ESZM°K olvasatÀt hogyan ker¡lte meg az utÂkor a messzemenû tisztelet ¢s
elismer¢s hangoztatÀsÀval.5 Az ¢rtelmez¢snek a szerkezetbûl eredû neh¢zs¢geit veti
fel Bihari KÀroly tudomÀnyt´rt¢netileg figyelemre m¢ltÂ kÁs¢rlete is. Bihari BçRñ
E¹TV¹S JñZSEF POLITIKçJA cÁmü müv¢ben minden tisztelete mellett, mellyel E´tv´s
tanainak idûszerüs¢g¢rûl ¢s az e´tv´si tanÁtÀs ¢rtelm¢ben valÂ politizÀlÀs sz¡ks¢ges-
s¢g¢rûl Ár, l¢nyeg¢ben a szerkezet kritikÀjÀt nyÃjtja azÀltal, hogy az URALKODñ ESZM°K
sz´veg¢t kivonatolja, ¢s a kivonatolt anyagot egy tematikusan k´vetkezetesebb Àllam-
tudomÀnyi mü k´vetelm¢nyeinek megfelelûen csoportosÁtja egy kincsekkel teli poli-
tikatudomÀnyi id¢zettÀr vagy, ahogy a modern eszmet´rt¢net-ÁrÀs egyik alapÁtÂ atyja,
Quentin Skinner mondanÀ (Skinner, 1971), egy à´r´k ¢rv¢nyüÊ olvasat l¢trehozÀsÀnak
szÀnd¢kÀval.

Az URALKODñ ESZM°K sz´veg¢rtelmez¢s¢t n¢zetem szerint nagym¢rt¢kben meg-
nehezÁtette az is, hogy E´tv´s müve szerkezet¢ben ¢s mÂdszertanÀban ennyire el¡tû
k¢t r¢sz¢nek ugyanazt a cÁmet adta, ¢s ezÀltal arra indÁtotta a kritikusokat ¢s a t´rt¢-
n¢szeket, hogy a k¢t k´tetet egys¢gk¢nt szeml¢lj¢k. A cÁmvÀlasztÀs okai k´z´tt a ki-
adÂ ¢rdeke ä hogy ti. az 1851-es kiadÀs megmaradt p¢ldÀnyait 1854-ben ¢rt¢kesÁthes-
se ä bizonyÀra sÃlyosan nyomott a latban.6 Az elsû ¢s a mÀsodik k´tet viszonyÀnak
r¢szletes taglalÀsa n¢lk¡l is ä melynek a mÀsodik k´tet keletkez¢s¢re vonatkozÂ vizs-
gÀlÂdÀsok k´zt a helye ä indokoltnak tartom az elmondottak alapjÀn a k¢t k´nyv (leg-
alÀbb ideiglenes) sz¢tvÀlasztÀsÀt ¢s az elsû k´tet ´nmagÀban valÂ szeml¢l¢s¢t.

Maga E´tv´s egy¢bk¢nt egys¢g¢ben lÀtta az URALKODñ ESZM°K-et: àPoliticus mun-
kÀm elsû k´tet¢t Csengery SzÂnokok k´nyv¢vel ¢s Kem¢ny r´piratÀval egy¡tt k¡ld´ttem elÊ ä Árja
Szalaynak 1851 szilveszter¢n (NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 177.), s 1852. Àprilis 5-¢n
kelt level¢ben azt is megvallja Szalaynak, hogy a k¢t k´tetet ¢lete fû müv¢nek tartja:
à°ppen mert az eg¢sz elûttem fekszik, minek az elsû r¢sz csak b¢vezet¢se, magam is t´bbre becs¡l´m
e dolgozatomat, minden egy¢bb munkÀimnÀl.Ê (NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 208.) Azonban
e t¢ny nem mond ellent annak, hogy a k¢t k´tet mÂdszertana ¢s szerkezete k¡l´nb´zû.
Sût E´tv´s ¢rt¢kel¢se az elsû k´tetrûl (a mÀsodiknak àcsak b¢vezet¢seÊ) abba az irÀnyba
mutat, amerre e dolgozat t´rekedik. Vagyis hogy az elsû k´tet nem mÀs, mint a mÀ-
sodikat (a tÀrgyalÀst) megelûzû fejlûd¢st´rt¢neti Ãt bevezetû ´sszefoglalÀsa.

Az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek k¢zirata ismeretesen E´tv´s hazat¢rt¢re k¢-
sz¡lt el. Felt¢telez¢sem, hogy az egybees¢s nem v¢letlen, s hogy az idûzÁt¢s oka az ¢let-
t´rt¢net esem¢nyeivel ´sszef¡ggû szerzûi szÀnd¢k: E´tv´s MagyarorszÀgra valÂ visz-

GÀngÂ GÀbor: E´tv´s JÂzsef az emigrÀciÂban, 1848ä1850 (I) ã 1123



sza¢rkez¢s¢nek idej¢vel kÁvÀnta ´sszekapcsolni egy nagy mü megjelen¢s¢t, s e nagy
mü az URALKODñ ESZM°K elsû k´tete lett. A k´vetkezûkben e felt¢telez¢st bizonyÁtom.

E´tv´s forradalom utÀni elsû ¢letrajzainak ÁrÂja, a barÀt ¢s k´zeli munkatÀrs Csen-
gery Antal sem hallgathatja el, hogy E´tv´s tÀvozÀsa bizonyos visszatetsz¢st keltett az
otthon maradottak k´r¢ben. àA forradalmi sajtÂ [...] ä Árja Csengery az 1850-ben meg-
szerkesztett s 1851-ben az öJABB KORI ISMERETEK TçRç-ban k´z´lt E´tv´s-szÂcikk¢-
ben ä nagy zajt ¡t´tt [E´tv´s] tÀvozÀsa miatt. S e zajnak n¢mi utÂmaradvÀnya maradt fenn a
magyar k´zv¢lem¢nyben.Ê7 MagÀtÂl ¢rtetûdûen indul el ennek alapjÀn a t´rt¢n¢sz a kÁ-
nÀlkozÂ Ãton: ha megtudja, mif¢le kritikÀval illett¢k a radikÀlis lapokban a k¡lf´ldre
tÀvozÂ kultuszminisztert, akkor k¢pet nyerhet arrÂl, milyen Át¢letet formÀlt a magyar
k´zv¢lem¢ny az emigrÀlÂ E´tv´srûl. Azonban a forradalmi sajtÂban ä sem a kormÀny-
pÀrti, sem az ellenz¢ki lapokban ä nincs utalÀs, m¢g tÀrgyilagos sem, E´tv´s 1848.
szeptember v¢gi elmenek¡l¢s¢re.8 A szeptember v¢g¢n ¢s oktÂber elej¢n megjelenû
lapszÀmokban egy¢bk¢nt is hÀtt¢rbe szorÁtotta szeptember 29. minden mÀs esem¢ny¢t
a pÀkozdi ¡tk´zetnek ¢s Jella§iÔ futÀsÀnak hÁre. (A csatÀnak mÀsk¡l´nben van szÀ-
munkra ¢rdekes csalÀdt´rt¢neti vonatkozÀsa: Pauler Tivadar naplÂjÀbÂl tudjuk, hogy
E´tv´s JÂzsef ´ccse, D¢nes jelen volt PÀkozdnÀl.)9

SajtÂforrÀsok hÁjÀn k´r¡lm¢nyesebben kell megfejteni Csengery szÀnd¢kÀt.
Annyi bizonyos, hogy E´tv´s javÀt akarta, vagyis nem eml¢keztetett volna az E´t-

v´ssel szembeni visszÀs ¢rz¢sekre akkor, ha azok nem ¢ln¢nek elevenen a k´zv¢le-
m¢nyben, ¢s ha nem akarta volna emez ¢rz¢seket E´tv´s pÀrtjÀra ÀtfordÁtani. Ez utÂb-
bi c¢lt szolgÀlja n¢zetem szerint a forradalmi sajtÂ tÀmadÀsaira tett, l¢gbûl kapott visz-
szautalÀs, m¢gpedig k¢tszeresen.

Csengery egyr¢szt fel akarja menteni a k´zv¢lem¢nyt az Át¢lethozatal felelûss¢ge
alÂl. Mondata alapjÀn Ãgy tünhet, az E´tv´s tÀvozÀsÀval szembeni ellen¢rz¢seket az
emberek nem àmaguktÂlÊ alakÁtottÀk ki magukban, hanem (talÀn nem is eg¢szen jÂ-
hiszemüen) a sajtÂ sugallta nekik. TovÀbbÀ ä ¢s erre Csengery az ¢letrajznak a MAGYAR
SZñNOKOK °S STATUSF°RFIAK portr¢i k´z´tt megjelenû k¢sûbbi vÀltozatÀban utal
hangsÃlyosan ä àa forradalmi eml¢kektûl saturÀltÊ (Csengery, 1851b: 222.), bünbakokat
keresû k´zv¢lem¢ny akkoriban talÀn nem is rendelkezett a jÂzan Át¢letûerûnek ama
m¢rt¢k¢vel, mellyel E´tv´s tÀvozÀsÀt tÀrgyilagosan tudta volna szeml¢lni. Azaz nincs
akadÀlya annak, hogy a k´zv¢lem¢ny forradalom utÀni letargikus hangulatÀban ma-
gÀ¢vÀ tett korÀbbi v¢lem¢ny¢t immÀron megvÀltoztassa.

MÀsfelûl a àforradalmiÊ (¢rtsd: ellenz¢ki) lapokra valÂ hivatkozÀssal Csengery az el-
tÀvozÀs politikai ́ sszetevûire irÀnyÁtja a figyelmet. Az öJABB KORI ISMERETEK TçRç-ban
Csengery fû c¢lja az, hogy E´tv´s pÀnikszerü elmenek¡l¢s¢t (amelynek, mint alÀbb
kider¡l, k´zvetlen kÂrelûzm¢nye: idegkimer¡l¢s) kedvezûbb szÁnben t¡ntesse fel. A
tÀvozÀs kivÀltÂjÀnak alkati motivÀciÂt jel´l meg, de olyat, amely a fentebb vÀzolt er-
k´lcsi k¢rd¢st bizonyos (k¢sûbb az irodalomban gyakran id¢zett) politikai szÁnezettel
is vegyÁti: àengem az ¢g forradalmi embernek nem teremtettÊ stb. (Csengery, 1851a: 70.)

A MAGYAR SZñNOKOK °S STATUSF°RFIAK-ban k´z´lt E´tv´s-¢letrajzban viszont az
E´tv´st magasztalÂ sorok k´z´tt Csengery kimondja, hogy a k´zv¢lem¢ny kritikÀjÀt
E´tv´s elsûsorban nem politikai magatartÀsa, hanem inkÀbb àaz ember gyenges¢geiÊ mi-
att ¢rdemelte ki: àE´tv´s magas tehets¢ge k´zelismer¢s tÀrgya. Az ÁrÂt roppant erej¢ben hatal-
masnak ismerûk mindenkor; csak az ember gyenges¢gei rovattak fel a k´zpÀlya f¢rfiÀnak. S nem
ollyak-e ez Àrnyoldalak nagy r¢szint, mellyek a magÀny emberben er¢nyek gyanÀnt tünnek f´l?Ê
(Csengery, 1851b: 223.)
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Miben is Àlltak e gyenges¢gek, azt a magyarorszÀgi visszaeml¢kez¢sek nemigen
r¢szletezik. M¢g azok is tÀrgyilagosan szÀmolnak be az esetrûl, akik nem voltak jÂ v¢-
lem¢nnyel E´tv´s miniszteri mük´d¢s¢rûl. SzilÀgyi SÀndor p¢ldÀul, aki szerint E´tv´s
àmint ember becs¡letes, mint hazafi jÂ, mint ÁrÂ genialis, mint minister ä a vÀrakozÀsoknak nem
mindenben felelt megÊ, t¢nyszerüen (bÀr a t¢nyeknek meg nem felelûen) ÀllapÁtja meg:
àSchweiczba ment a septemberi napokbanÊ (SzilÀgyi, 1850: 254.). A mindenki ellen gyül´l-
k´dû Perczel MÂr is csupÀn ennyit jegyzett fel egyik k´nyv¢nek margÂjÀra: àSz´ktek
bizony mind a crisisben: Sz¢csenyi a t¢bolydÀba, E´tv´s Svaiczba, Batthyany Jellasics tÀborÀba,
onn¢t B¢csbe, Kossuth pedig n¢p f´lkel¢s ¡r¡gye alatt le eg¢sz Szegedre!Ê (BÀrtfai SzabÂ, 1943:
II. 718.)

A birodalmi k´zv¢lem¢nyt t¡kr´zû r´piratok, forradalom utÀni t´rt¢neti ´sszefog-
lalÀsok t´bb tÀmpontot nyÃjtanak a probl¢ma meg¢rt¢s¢hez. A magyar miniszt¢rium
tagjainak bemutatÀsakor mindig az emberi bÀtorsÀg ¢s ÀllhatatossÀg hiÀnyÀnak mozzanata
az, melyet E´tv´s jellemz¢s¢re ä ÁrÂi ¢s szÂnoki zsenialitÀsa, okossÀga stb. mellett (pl.
Streckfuù, 1850: 25.) ä legt´bbsz´r kiemelnek. àKezdte elveszteni a bÀtorsÀgÀt, ¢s elhagyta
MagyarorszÀgotÊ, ´sszegez lakonikusan a magyar szellemi mozgalmakat figyelemmel
kÁs¢rû Alesandru Papiu Ilarian10 az erd¢lyi romÀnok t´rt¢net¢rûl Árott munkÀjÀban
(Papiu Ilarian, 1851ä2: II. 31.). Anton Sch¡tte 1850-ben megjelent szabadsÀgharc-
t´rt¢net¢ben jÂval kritikusabban fogalmaz: àBÀrÂ E´tv´s JÂzsef [...] m¢ly ismeretekkel ¢s
nagy tudÀssal rendelkezû f¢rfi, azonban aff¢le emberbarÀt professzor-term¢szet; tûl¡k tÀvol Àll
az ¢let frissess¢ge ¢s a tetterû, ha cselekedni kell, a k´nyveik m´g´tti olvasÂszobÀba hÃzÂdnak
vissza, hogy csak a pÀrtharc eldûlt¢vel ker¡ljenek elû ism¢t, ¢s akkor a gyûztes elûtt hÀromszor
meg¢rintik a f´ld porÀt ¡res vagy telet´m´tt fej¡kkelÊ (Sch¡tte, 1850: II. 52.). Max Schle-
singer AUS UNGARN cÁmü forradalmi beszÀmolÂjÀban ugyancsak az elm¢leti felk¢-
sz¡lts¢g ¢s hatÀrozott cselekv¢sre valÂ k¢ptelens¢g egy¡ttes jelenl¢t¢re hÁvja fel a fi-
gyelmet, m¢gpedig E´tv´sn¢l ¢s DeÀknÀl: àremek parlamenti szÂnokok, k´vetkezetes gon-
dolkodÂk, nagyhatalmÃ pÀrtemberek, de nem arra termettek, hogy ideÀljaik megvalÂsÁtÀsÀ¢rt a
jelenkor csatÀjÀba rohannÀnakÊ (Schlesinger, 1850: 14.).

A k´zv¢lem¢ny szÀmÀra nem politikai: morÀlis k¢rd¢srûl van szÂ. Kossuth a
Kasszandra-lev¢lben, midûn az 1848. augusztus v¢gi Staatsschrift elutasÁtÀsÀnak egy-
kori k´z´s platformjÀra eml¢kezteti DeÀkot, a politikai ÀllÀsfoglalÀssal egyenrangÃan
fontosnak tartja a d´nt¢s szem¢lyes velejÀrÂit: àAz eg¢sz miniszterium, Te ¢s E´tv´s ¢p
Ãgy mint ¢n, [...] indignatiÂval utasÁtottuk vissza a jogtalan, a nemzeti ´ngyilkolÀst kÁvÀnÂ k´-
vetel¢st. Te visszavonultÀl, E´tv´s a vihar elûl k¡lf´ldre vonult; ¢n v¢delemre hatÀroztam ma-
gamat; de a k´vetelt jogfelÀldozÀst egyik¡nk sem Árta alÀ.Ê11 A szemrehÀnyÀs nem politikai
meggyûzûd¢se, hanem gyÀvasÀga miatt ¢ri E´tv´st: a kritikus helyzetben nem tartotta
magÀt a àrend¡letlen¡lÊ legalÀbb annyira f¢rfias, mint hazafias erk´lcsi maximÀjÀhoz.
TalÀn f¢lrevezetû a szÂhasznÀlat. ögy gondolom, nem annyira a V´r´smarty-f¢le ha-
zafihüs¢get k¢rt¢k szÀmon E´tv´s´n, hanem sokkal inkÀbb a Horatius Àltal AUGUSTUS
CAESARHOZ Árott ÂdÀjÀban (III 3,7ä8.) kozmikus k¢pp¢ formÀlt bÀtor ÀllhatatossÀgot:
àsi fractus inlabatur orbis / impavidum ferient ruinaeÊ. Erre enged k´vetkeztetni az is, hogy
a forradalom utÀn n¢hÀny ¢vvel kiformÀlÂdÂ k´z´ss¢gi magatartÀsnak, a passzÁv re-
zisztenciÀnak egy¢rtelmübben pozitÁv a hagyomÀnya: nem utolsÂsorban az¢rt, mert
(f¡ggetlen¡l politikai pragmatizmusÀnak minden eredm¢ny¢tûl) m¢gis jobban meg-
felelt a àrettenthetetlen, hogyha F´ld s °g / ́ sszerogy isÊ12 rÂmai jellemekkel szemben meg-
fogalmazott elvÀrÀsÀnak.13 LÀttuk, hogy Kossuth, Schlesingerrel ellent¢tben, hatÀro-
zott k¡l´nbs¢get tesz E´tv´s ¢s DeÀk d´nt¢se k´z´tt.
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Egy k¢ziratban maradt verse, melyet 1850. szeptember 19-¢n jegyzett le Tutzing-
ban,14 bizonyÁtja: az erk´lcsi probl¢ma E´tv´st valÂban foglalkoztatta. A vers ä mely-
nek hazafias pÀtoszÀt az utolsÂ hÀrom versszak piros-feh¢r-z´ld szÁnszimbolikÀja is fel-
erûsÁti ä a halÀlig valÂ helytÀllÀsrÂl szÂl: szerzûje figyelemre m¢ltÂ mÂdon nem a hûs-
k¢nt elesett honv¢dnek, hanem magÀra hagyott jegyes¢nek szerep¢be helyezkedik be-
le. A k´ltem¢ny lÀtvÀnyosan szembesÁt benn¡nket az ¢szbeli szÀnd¢k jelenl¢t¢nek ¢s
a belsû k¢sztet¢s hiÀnyÀnak ä po¢tikailag nemigen siker¡lt, de emberileg m¢gis meg-
rendÁtû sz´veget teremtû ä konfliktusÀval:

A H¹LGY DALA

Ha gyÀszolok s k´nyezni lÀtsz
Ne sajnÀlj engemet
E szÁv neh¢z keservivel
M¢g sem cser¢l veled

Engem a kedves elhagyott
A ti¢d hived maradt
S Ám nyugton lÀtom ¡dv´det
Nem vÀdlom sorsomat.

JÂl tudtam ¢n hogy az ki¢rt
E szÁv ver, hûs vala
S Egy¢rt elhagyta kedves¢t
S ez a szent haza

A hon felhÁta bajnokÀt
S û is lovÀra szÀlt
S vit¢z¡l k¡zdve szÀz csatÀt
Vit¢z halÀlt talÀlt.

Ne k¢rdezd tûlem szent nev¢t
Te Ãgy sem esmered
Az ezereknek egyike
Ki e hon¢rt v¢rezett

MÀrvÀnybÂl nincs eml¢k szobor
A hûs´k sÁrjain
Eml¢kek az eg¢sz haza
Ott Àll nagy sÁkjain

Rem¢ny szin¢ben Àll a t¢r
E z´ld a felÁrÀs
Hol enyi hûs kebel pihen
Ott lesz feltÀmadÀs. ä

Tutzing, 17/9 850.



E´tv´s emberi gyenges¢g¢nek eml¢k¢vel k¡zd emigrÀciÂjÀban. A jÂvÀt¢tel eszk´ze
a munka: ez¢rt irÀnyÁtja Csengery a figyelmet tÀvozÀsÀnak oka mellett E´tv´s emig-
rÀciÂjÀnak c¢ljÀra: àS azÂta mindezideig k¡nn, BajororszÀgban tartÂzkodik. Ott folytatja irÂi
munkÀssÀgÀtÊ (Csengery, 1851a: 71.). A nagy mü, melyet majd hazahoz, hivatott bizo-
nyÁtani, hogy E´tv´s valÂban nem vesztegette odakint az idej¢t. S nemcsak ezt bizo-
nyÁtanÀ, hanem azt is: E´tv´s szereti nemzet¢t. Müve nem egyszerüen szÀmadÀs (ha-
ben: a nagy mü ä soll: k¢t ¢v tÀvol), hanem egyben ajÀnd¢k is. A hazat¢rû barÀt gesztusa,
mellyel kifejez¢sre juttatja: tÀvoll¢te alatt gondolt az otthon maradottakra, ¢s k´sz´ni,
hogy azok is gondoltak rÀ: àBarÀti nagyszerü politikai müvet vÀrnakÊ, Árja az öJABB KORI
ISMERETEK TçRA (Csengery, 1851a: 71.), de a MAGYAR STATUSF°RFIAK...-ban Csengery
m¢g mer¢szebben fogalmaz: àK´zelebb ism¢t egy munkÀja hirdettet¢k E´tv´snek, mellyhez az
eszm¢k t´rt¢netei k´r¡l tett hosszas tanulmÀnyit fogja f´lhasznÀlni. Olly müvet vÀrnak barÀtai,
melly vilÀgirodalmi beccsel birandÊ (Csengery, 1851b: 223.). àE müv¢t mondhatni bek´sz´n-
tûnek, mellyel nemzet¢t megajÀnd¢koztaÊ ä talÀn nem v¢letlen a csalÀdtagokkal bizonyÀra
kapcsolatban ÀllÂ15 Ferenczi ZoltÀn szÂhasznÀlata (Ferenczi, 1903: 179.). Müv¢vel E´t-
v´s politikailag is k´vetkezetesen a maga Àltal kijel´lt Ãton halad tovÀbb: ha meggyû-
zûd¢se szerint àaz anyagi erû, melyre minden forradalom tÀmaszkodik, nem azon Ãt, melyen
az emberi nem elûre haladhatÊ (Csengery, 1851a: 70.), akkor gondolkodÂk¢nt k´teless¢ge,
hogy ÀllamtudomÀnyi munkÀjÀban megmutassa az Àltala ¡dv´snek tartott haladÀsi
irÀnyt.

Az eddig elmondottakat tÀmasztja alÀ, hogy E´tv´s a hazat¢r¢st e Csengeryhez in-
t¢zett ¢s Àltala id¢zett, csak az û k´zl¢s¢ben fennmaradt lev¢l ¢rtelm¢ben nem a poli-
tikai helyzet konszolidÀlÂdÀsÀhoz m¢rten odÀzta el, hanem ¢ppen erk´lcsi megfon-
tolÀsok miatt: àha elment, midûn a dolgok roszul Àllottak, nem tartÀ f¢rfihez illûnek visszat¢rni,
mikor egy kiss¢ mÃlni lÀtszott a fergetegÊ (Csengery, 1851a: 71.). A f¢rfiatlan tÀvozÀs Âdiu-
mÀt csak a jÂl elv¢gzett f¢rfimunka becs¡lete ellensÃlyozhatja.

Figyelemre m¢ltÂ, hogy E´tv´sben akkor is munkÀlt a hazÀtÂl tÀvol t´lt´tt idûrûl
valÂ k´teles szÀmadÀs gondolata, amikor àigazoltanÊ, vÀndor¢v¢t t´ltve volt k¡lf´l-
d´n, ifjÃkori szellemi fejlûd¢s¢nek befejez¢se ¢rdek¢ben: nyugat-eurÂpai utazÀsa
utÀn. àA Hitel egy hazafiÃi tett ä hasonlÁtja ¢lm¢nyeinek tervbe vett ´sszegz¢s¢t Sz¢che-
nyi munkÀjÀhoz Szalayhoz Árott 1837. december 19-i level¢ben ä, s ilyen leend n¢mi r¢sz-
ben Schweitzi utam is; ha bÀr kissebb m¢rt¢kbenÊ (NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 100.), bÀr
ÁrÀsos szÀmadÀsÀt csak r¢szben siker¡lt elv¢geznie a V°LEM°NY A FOGHçZJAVíTçS
ºGY°BEN NS. BORSOD VçRMEGYE EBBELI KºLD¹TTS°G°HEZ cÁmü tanulmÀnyÀval:
àUtam tapasztalÀsainak egy r¢szit ajÀnlom igy a Borsodiaknak, s ha mÀr hÁzelg¢s n¢pt´megnek
sz¡ks¢ges, Ãgy tartom f¢rfihoz illûb[b]en azt nem tehetem mint Ágy, hol egyszerre jÂt teszekÊ (Ni-
zsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 101.).

A kortÀrsak MagyarorszÀgon azonban nem akartÀk meg¢rteni az ¡zenetet: nem
vett¢k ¢szre, hogy szÀmukra E´tv´s az URALKODñ ESZM°K-kel ugyanÃgy àaz ¢sz hÃr-
jainÊ akarja pengetni àa szÁv dallamÀtÊ, mint ahogyan az besz¢dei kedvelt fogÀsa volt
(Toldy I., 1866: 302.). Szemere Bertalannak, naplÂjÀbÂl k´vetkeztethetûen, bizonyo-
san nem volt elegendû a kivÀlÂ szellemi teljesÁtm¢ny a f¢rfibÀtorsÀgon esett csorba
kik´sz´r¡l¢s¢hez: àbÀrÂ E´tv´s JÂzsef otthon van, mint gondolkodÂ nagy zseni, mint tett embere
nem nagy, kispolgÀrÊ (Szemere, 1990: 134.). °s talÀn Csengery is tÃllûtt kiss¢ a c¢lon:
E´tv´s-v¢dûbesz¢de inkÀbb visszatetsz¢st keltett, mint rokonszenvet. JÂsika MiklÂs-
nak Fej¢rvÀry MiklÂshoz Árott 1853. Àprilis 1-jei levele legalÀbbis erre enged k´vet-
keztetni: àAmi az otthoni irodalombÂl kezemhez ker¡lt, attÂl nemigen ¢p¡ltem, s nemigen f¢lek.
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ä Legfels¢gesebben mulattatott az Ismeretek tÀra: te nem is tudod, kik most MagyarorszÀgon
a fû-fû nagy emberek: Kem¢ny Zsigmond, E´tv´s JÂzsef ¢s Irinyi JÂzsef. [...] Ismeretek
tÀrÀban ezen jÂ urak egymÀst agyondics¢rik ä ez nem annyira nevets¢ges, mint bohÂzatos!Ê (JÂ-
sika, 1988: 84.)

E´tv´s egy¢bk¢nt egyetlen hely¡tt, Szalay LÀszlÂnak 1854. szeptember 12-rûl kel-
tezett level¢ben t¢r ki arra, mi¢rt Árta az URALKODñ ESZM°K-et. Az Àltala emlÁtett indok
(àa k´nyvet 49ben az¢rt kezdtem Árni hogy vele p¢nzt szerezzekÊ)16 m¢g akkor is hihetetlen¡l
kisszerü, ha tudjuk, hogy 1848 v¢g¢n valÂban a àgraecus esuriens in coelum si jusseris
ibitÊ ÁrÂi hitvallÀsÀt tekintette m¢rt¢kadÂnak (NizsalovszkyäLukÀcsy, 1967: 169.). Ta-
lÀn az¢rt ¡t´tte el a k¢rd¢st mell¢besz¢l¢ssel, hogy az oly nehezen bevallhatÂ igazi ok
kimondÀsÀt elker¡lhesse?

Mindezek alapjÀn Ãgy gondolom, elsûsorban sajÀt lelkiismerete ¢s a magyar k´z-
v¢lem¢ny Át¢lete miatt volt fontos E´tv´snek, hogy k¢zn¢l levû c¢dulÀit idûre ´ssze-
rendezhesse, s az is, hogy az ´sszerendezett n¢met nyelvü anyag ä az URALKODñ ESZ-
M°K elsû k´tete ä magyarul is megjelenjen, m¢gpedig Ãgy, mintha a magyar sz´veg
volna az eredeti s a n¢met a fordÁtÀs. Nincs egy¢b magyarÀzat arra, mi¢rt Àldozott
E´tv´s az amÃgy sem j´vedelmezû n¢met eredeti lefordÁttatÀsÀra, hacsak nem az¢rt,
hogy mutassa: e müvet nem az eurÂpai ÀllamtudÂsoknak, hanem magyarul ä magya-
roknak ä Árta. A fordÁtÀs elv¢gz¢s¢hez a centralista elvbarÀtok ä egyelûre nem tisztÀ-
zott, melyik¡k ä siettek ism¢t E´tv´s segÁts¢g¢re.17 Az URALKODñ ESZM°K elsû k´tete
fordÁtÂjÀnak szem¢lye k´r¡li homÀly a jelen ́ sszef¡gg¢sben elsûsorban nem filolÂgiai
probl¢ma: bizonyÁt¢k arra, hogy barÀtai kizÀrÂlag E´tv´s szem¢ly¢t akartÀk elût¢rbe
ÀllÁtani. Ez¢rt nem buzgÂlkodtak a homÀly eloszlatÀsa k´r¡l. A mÀsodik k´tet eset¢ben
mÀs a helyzet. Csengery rÀnk hagyomÀnyozta az adatot, miszerint û fordÁtotta azt àbi-
zonyos ´szlet¢rtÊ.18

A vÀlasztott periodizÀciÂ v¢gpontja, 1850 tele tehÀt mind ¢letrajzilag, mind kelet-
kez¢st´rt¢netileg indokolt, ¢s a kit¡ntetett idûpontok egybees¢se a szerzûi szÀnd¢k
k´vetkezm¢nye.

Fejteget¢seimet m¢gsem e megnyugtatÂ mondattal zÀrom, hanem tovÀbbi k¢rd¢-
sekkel. Ha Ãj forrÀsadatok esetleges elûker¡l¢se elûfeltev¢sem ok-okozat logikÀjÀt
nem is fogja megfordÁtani (vagyis tarthatÂ marad, hogy a hazat¢r¢s idûpontjÀnak k´-
vetkezm¢nye az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek ́ sszeÀllÁtÀsa, ¢s nem ellenkezûleg),
arra talÀn vÀlaszt adhatnak a forrÀsok, mi az oka annak, hogy E´tv´s ¢ppen 1850 de-
cember¢t vÀlasztotta a hazat¢r¢s idûpontjÀul. D´nthetett bizonyos szem¢lyes ¢s/vagy
politikai okok alapjÀn, melyekhez az URALKODñ ESZM°K elsû k´tet¢nek megjelente-
t¢s¢t igazÁtotta, illetve igazÁthatta az elhatÀrozott hazat¢r¢s hozzÀvetûleges idûpontjÀt
a k´nyv elk¢sz¡lt¢nek ¡tem¢hez. Esetleg k¢t ä vagy mindhÀrom ä ok egy¡ttesen jÀt-
szott szerepet a visszaÃt idej¢nek megvÀlasztÀsÀban. Az a lev¢l, melyet E´tv´s 1850.
augusztus 14-¢n Árt Trefort çgostonnak, s melyet DeÀk çgnes kutatÀsainak k´sz´n-
hetûen ismer¡nk, ¢rt¢kes adal¢kokat szolgÀltat e k¢rd¢sekhez, bÀr megnyugtatÂ vÀ-
laszt nem ad rÀjuk. E lev¢lbûl egyr¢szt kider¡l, hogy E´tv´s valÂban az URALKODñ
ESZM°K befejez¢se v¢gett odÀzta el a hazautazÀst (àa telet m¢g itt t´lt´m, m¢gpedig az¢rt,
hogy müvemet befejezhessemÊ), annak ¢rdek¢ben, hogy a magyar k´zv¢lem¢ny el¢ Àllhas-
son vele: àha munkÀm, ahogy rem¢lem, siker¡l, ¢s hazat¢r¢semkor azzal a politikai pÀlyÀn meg-
alapozhatom hÁrnevemet, az j´vûmre n¢zve nagy jelentûs¢gü leszÊ.19 MÀsfelûl szÂ van a lev¢l-
ben E´tv´s¢k ama szÀnd¢kÀrÂl, hogy lapot ä ¢s ezen kereszt¡l politikai pÀrtot ä ala-
pÁtsanak, az ´sszehÁvandÂ birodalmi gyül¢sben szerzendû befolyÀs c¢ljÀbÂl (DeÀk ç.,
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1996a: 128.). Eszerint tehÀt valÂban bizonyos politikai megfontolÀsok Àllhattak a ha-
za¢rkez¢s hÀtter¢ben, s emiatt szÀnt E´tv´s kevesebb idût az URALKODñ ESZM°K elsû
k´tet¢nek befejez¢s¢re, mint amennyit augusztusban m¢g sz¡ks¢gesnek tartott.

(FolytatÀsa ¢s az irodalomjegyz¢k k´vetkezû szÀmunkban.)
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