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Az utóbbi néhány évben m egszaporodott azon kiadványok szá
ma, am elyek egy-egy ism ert tö rténész posztum usz m unkáját 
tá rják  az olvasó elé. Közülük példakén t m ost csak  a 19. századi 
m agyar tö rténelem m el foglalkozó m onográfiákat em lítjük , 
am elyekben nem  csak a tá rgyalt időszak a közös, hanem  az is, 
hogy a társtudom ányok (így például a politológia) m űvelői szá
m ára  is bá tran  aján lhatóak  olvasm ányul: 2001-ben lá to tt napvi
lágot H anák P é te r  (1921-1997) könyve az 1867-es kiegyezés 
e lő tö rténetérő l, illetve u tókori é rték e lésén ek  változásairó l. 
2002-ben je le n t m eg Iriny i K ároly (1931-1988) m unkája  D ebre
cen dualizm us kori politikai ku ltú rájáró l, a város közéletének 
alaku lásáró l.1 Végül tavaly  k erü lt a boltokba írásunk  szükebb 
tárgya, Szabó M iklós (1935-2000) m onográfiája az ú jkonzerva
tivizm us és a jobboldali radikalizm us kibontakozásáról a dua
lizm us korában.

De vajon m ilyen m egfontolások állha tnak  ezen 1970-80-as 
években íródott, de különböző okokból teljesen  soha be nem  fe
je z e tt  m üvek k iadásának  hátterében? Az első m indenképpen a 
tiszteletadás, a szakm ai é le tu ta t m eghosszabbító em lékezés 
szándéka kell, hogy legyen. A tö rténésztársadalom  ilyform án is 
igyekszik é letben ta rtan i nagy tek in télyű  alakjait. Ezt a szem 
pontot azonban rendszerin t kiegészíti az időszerűség k rité riu 
ma, azaz az adott m unkát m egjelentetők úgy vélik, hogy a m o
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nográfia  a je len k o ri olvasó szám ára is jelen tőséggel b ír és a m a 
kérdése ire  is választ ad.

Posztum usz m unkák m egjelen tetése azonban veszélyeket is 
hordoz. M indenekelőtt azért, m ert egy ilyen könyv a szerző 
húsz-harm inc évvel korábbi gondoláit, álláspontját, szakm ai is
m ere te it tá lja  m ost a nyilvánosság elé, ráadásu l annak  tu d a tá 
ban, hogy m aga az adott tö rténész sa já t é letében  nem  vállalko
zott a rra , hogy kiadja m unkáját a kezei közül. (Bár az is igaz, 
hogy szám os részletük  m ár korábban  is olvasható volt nyom ta
tásban.) M ásrészt e m onográfiák -  a gondos szerkesztői m unka 
ellenére  is -  helyenként töredékesek, szakm ai appará tusuk  h iá 
nyos (pl. többé-kevésbé jegyzetele tlenek), egyes részeik  pedig 
esetenkén t vázlatosak. Végül a recenzens szubjektív  nehézség
ként azt is kénytelen  m egem líteni, hogy egy ilyen je lleg ű  m un
káról m eglehetősen bajos k ritiká t írni. Egyfelől ugyanis nem  
m éltányos a m onográfiát folyvást a kézira t elkészülte óta felhal
m ozódott szakirodalm i eredm ényekkel ütköztetni. M ásfelől v i
szont könnyen eshet abba a h ibába a felkért kritikus, hogy az e l
hunyt kiváló tö rténész em lékére való tek in tettel, tú lzottan  is 
tisztelettudó akarván  lenni, k ritika  helyett végül csupán könyv- 
ism erte tés t ír. H arm adrész t pedig az e lte lt évtizedek a la tt m eg
változott a tudom ányos p roblém alátás és beszédm ód, valam int 
a tö rténetíró i m üvet övező szellem i környezet, azaz óhatatlanul 
is m ás le tt az adott m ű olvasata.

Igyekszünk az itt felsorolt problém ákból eredő  veszélyeket 
elkerülni.

NAPJAINK DISKURZUSA

Szabó M iklós könyvének tárgya  igencsak időszerű, legalábbis 
e rre  utal a tö rténészi szakm a szám os je lzése . A M últunk  cím ű 
po litikatörténeti folyóirat például 2002-ben je le n te te tt m eg te 
m atikus összeállítást a konzervativizm us európai és m agyaro r
szági tö rténete  köréből. A P olitikatörténeti In tézet pedig tavaly  
tavasszal tudom ányos v itá t szervezett ugyanezen tém ában .2 De 
a Szabó M iklós könyvéről ism erte tés t író Lackó M iklós is úgy 
fogalm azott, hogy „a tém a ú jra  ak tuálissá  vált: ta lán  soha nem  
volt annyira  fontos, m in t m a, hogy szem benézzünk a konzerva
tiv izm us, neokonzervativ izm us és jo b b o ld a li rad ika lizm us 
(„fo rradalm i” konzervativizm us) tö rténetileg  k ialaku lt á ram la 
taival s ezek egym áshoz való viszonyával”.3 De vajon a konzer
vativizm us m últjával kapcsolatban m egszólalók szerin t m iért 
aktuális m anapság  e tém a és így Szabó M iklós könyve is? V ála
szuk egyértelm ű: a prob lém át napjaink  -  pontosabban az elm últ 
néhány év -  belpolitikai fejlem ényei (a M IÉP m egjelenése és 
szerepe, a F idesz-M PP politizálási stílusa, retorikája , stb.) 
avatják  időszerűvé. B ayer József például úgy vélekedik, hogy
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„a [mai] konzervatívok egy olyan korszak hagyom ányát veszik 
alapul, am elyben tek in télyuralm i és nem  to leráns politikát foly
tattak , s ezért e hagyom ány nem  felel m eg a m ai igényeknek”, 
ugyanis „a m agyar konzervatív  trad íció  revitalizációjával ösz- 
szefüggésben a legnagyobb problém a [...] az, hogy nem  voltak 
elég világos választóvonalak a m érsékelt konzervativizm us és a 
szélsőjobboldali tö rekvések  között.”4 A konzervativizm us tö rté 
netével való foglalatosság éppen abban segít, hogy e rre  a ve
szélyre felhívja a figyelmet. Lackó M iklós pedig Szabó könyvét 
azért is hasznosnak tartja , m ert elősegíti „a mi m ai hazai fiatal 
neokonzervatívjaink ideológiai gyökereinek m élyebb m egism e
ré s é t”.5

M egkockáztatjuk, hogy Szabó Miklós m aga sem  tiltakozott 
volna különösebben könyve ilyesfajta d irek t aktualizáló olvasa
ta  ellen, hiszen politizáló tö rténészkén t (ti. az SZDSZ alapítója 
és 1998-ig országgyűlési képviselője volt) „történetpo litikai” ta 
nulm ányaiban  tudatosan  alkalm azta a m últ és a je le n  együttes 
tárgyalását. Napi politikai esem ények, belpolitikai folyam atok 
érte lm ezésekor e lőszeretettel k e rese tt tö rténeti m agyarázato
kat és m erészen  nyúlt vissza a m últba történelm i előképekért.6

Ennek e llenére  könyvbírálatunkban nem  szere tnénk  a m últ 
és a je le n  közvetlen m egfeleltetésének, aktuális „üzenetek” ke
resgélésének  ingoványos ta la já ra  tévedni. E lhagyjuk ezért a j e 
lenleg (rendszerin t baloldalon) folyó konzervativ izm usdiskur
zus ism erte tésé t és azt vizsgáljuk meg, hogy Szabó M iklós szó
ban forgó m unkája m egszületésének  pillanatában, az 1970-es 
évek első felében m ilyen szellem i és tudom ányos környezetbe 
illeszkedett bele. E lem zésünkben a könyv két a lapp illé ré re  (té
zisére) koncentrálunk.

A TÁRSADALOMTÖRTÉNETI TÉZIS

M indenekelőtt lássuk, kik képviselték a szerző szerin t a dualiz
m us korában a konzervatív eszm éket, és m ilyen képet is rajzolt 
róluk a könyv. A tézis érte lm ében az 1867 utáni politikai élet irá 
nyítása az uralkodó osztály két rétege, az arisztokrácia és a b ir
tokos nem esség kezében volt. Az ország tőkés fejlődése követ
keztében azonban az 1890-es évekre m egbom lott ez a hegem ó
nia, m ert egyre nagyobb társadalm i és politikai befolyásra te tt 
szert a m egizmosodó burzsoázia (az ipari és pénztőke). Csak
hogy, részben ennek a folyam atnak az e llenhatásaként az u ra l
kodó osztálynak a gazdasági átalakulás veszteseként szám on ta r 
to tt rétege is egyre inkább önálló politikai erőként lépett fel: a 
századfordulóra válik igazán m arkánssá a nem esi e redetű  b irto 
kát vesztett, h ivatalba áram ló, de korábbi szokásait, életm ódját 
m ereven őrző dzsen tritábor (m elyet á tjá r a ressentim ent érzé
se) . Az arisztokrácia és a dzsentri osztályszövetsége fokozatosan
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a m odem  és korszerű  értékeket képviselő polgárság ellen for
dul. Az am úgy is m egkésett polgárosodás teh á t e rre  az időszak
ra  lelassul, a nem esi és polgári középrétegek egységesülése 
m egakad, sőt a folyam at visszájára fordul. Vagyoni süllyedése 
e llenére  ugyanis a dzsen trit presztízse és politikai befolyása, 
összeköttetései vonzóvá és követendő társadalm i m intává te tték  
a társadalom  polgári-kispolgári rétegei szám ára (ezt nevezi Sza
bó refeudalizációnak). Az arisztokrácia egyes körei és a dzsent
ri lesznek a társadalm i bázisa a századfordulón kibontakozó új- 
konzervativizm usnak, sőt a dzsen trit kell keresnünk  a jobbo lda
li radikalizm us m egjelenése m ögött is.

E  koncepció m egfelelt a hazai m arx ista  tö rténettudom ány  
1960-70-es évekbeli álláspontjának, m elynek társadalom tö rté 
neti vonatkozásait H anák  P é te r dolgozta ki tanu lm ányaiban .7 
Azonban annak  ellenére, hogy a könyv több ponton is átveszi 
H anák  szófordulatait, m égis óvatosabban fogalmaz. Szabó úgy 
véli, hogy a dzsen tri politikai súlyáról alkotott hipotézist „csak 
beható társadalom történe ti ku tatás tisz tázha tja” (162. o.), bár 
nem  hagyott kétséget afelől, hogy önm aga alapvetően helytálló
nak  ta r tja  a feltételezést. U gyancsak a történészi érvelés n a 
gyobb igényességét m utatja , ahogy a szerző a hagyom ányos 
dzsen triré teghez  asszim ilálódó társadalm i csoportokról beszél. 
E lism eri ugyanis, hogy a társadalm i viszonyok le írásá ra  első
sorban  eszm e- és nem  társadalom történeti kategóriákat a lkal
m az m unkájában, vállalva az ezzel já ró  pontatlanabb (leegysze
rűsítő) fogalm azást: „K orrekt k ifejezéssel teh á t ezt a ré teget 
legfö ljebb  dzsen tro idnak , d z sen tr isz e rü n e k  nevezhe tnék . 
D zsentri volta sokkal inkább egy társadalm i hagyom ány válla
lása, politikai elkötelezettség s m indenekelő tt ideológia, m int 
társadalom történeti realitás. A hagyom ányos elnevezést csupán 
a nehézkes körü lírások  elkerü lése  végett ta rtju k  m eg ” (163. o.).

M indazonáltal vitatkoznunk kell a kötet szerkesztőjével, Sán
dor T iborral, aki előszavában akként m élta tta  e tö rténetíró i m ü
vet, m in t am ely „szorosan kapcsolódik a hazai tö rténetírásban  
m eghonosodott és m a is uralkodónak tek in te tt középosztály-dis
kurzushoz” (7. o.). E legendőnek ta rtju k  itt felhívni a figyelm et 
Gyáni G ábor 1997-ben m egjelen t h istoriográfiai írására , am ely
ben bem utatja  a (re)feudalizáció tézisének fokozatos m egkér- 
dőjeleződését, illetve m egem lít néhányat az utóbbi két évtized
ben napvilágot láto tt és a dzsentrim intaadó  je len tő ségé t cáfoló 
em p irikus  tá rsa d a lo m tö rté n e ti v izsgálatok  közül.8 K övér 
György friss tanulm ányában  pedig a dzsentri (pontosabban a 
gentry) sorsáró l folytatott korabeli d iskurzust elem ezve éppen 
azt á llap íto tta  meg, hogy nem hogy politikailag egyöntetűen fel
lépő osztállyá nem  szerveződtek a középrétegek, de a kérdés 
kapcsán m egszólalóknak m ég a nyelvi form ák szintjén sem  si
k e rü lt egységesen m egalkotott fogalom m al körü lhatáro ln i e 
társadalm i csoportokat.9
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M egítélésünk szerin t Szabó az arisztokráciának  a belpolitikai 
életben, illetve szükebben a konzervatív eszm ék képviseletében 
és e lterjesz tésében  já tszo tt szerepét is tú lértékelte . E gyrészt e 
társadalm i ré teget te tte  m eg a kiegyezés körüli időszak „ideoló
g iát term elő  m űhelyének”. E tézis igazolása érdekében  a szerző 
Eötvös József és K em ény Zsigmond politikai gondolkodók 
arisz tokrata  voltának tu la jdonít jelen tőséget, valam in t félig- 
m eddig az abszolutizm us kori ókonzervatív (!) táborhoz sorolja 
őket (102. o.). M ásrészt a szerző je len tő s sikerekkel ruházza fel 
az arisz tokráciá t a századfordulós töm egpolitizálás te rén  (141. 
o.), holott egy lábjegyzetben m aga is elism eri, hogy m ég az új tí
pusú  konzervativizm us jegyében  fogant N éppárt, m elyhez talán  
a leginkább köthető az arisztokrácia  politikai aktivitása, „sem 
volt képes a politikai é le te t m érvadóként befolyásoló fak torrá  
v á ln i” (124. o.). Az arisztokrácia  19. századi politikai vezető sze
rep é t az újabb szakirodalom  politika- és társadalom történeti 
adatokra  hivatkozva á lta lában  is kétségbe vonja.10

AZ ESZM ETÖRTÉNETI TÉZIS

A m onográfia m ásik  világosan kivehető tézise a konzervatív  
eszm e perm anens fejlődése és radikalizálódása. Az ősállapotot 
a kiegyezést követő évtized je len te tte , am ikor a polgári á ta laku
lást elfogadó konzervativ izm ust a hatalom ra k e rü lt liberaliz
m ustól csupán a „m érték  és nem  a m inőség választotta  e l”, az
az a társadalm i, politikai reform ok ütem e és te rjedelm e (121. 
o.). A nyugalm i helyzetet először a nyolcvanas években az 
Istóczy-féle an tiszem ita m ozgalom  tö ri meg, am ely  egyben az 
újkonzervativizm us nyitánya is, b á r m ég tudatosan  átgondolt 
koncepció nélkül. Itt kell kiem elnünk, hogy Szabó M iklós volt 
az, aki az új konzervativizm us fogalm át bevezette a hazai tö rté 
neti szakirodalom ba és a m agyar viszonyokhoz igazítva m egha
tározta  főbb jellem zőit, különösen nagy hangsúly t helyezve an 
nak  bem utatására , hogy a konzervativizm us ideológiája m iként 
egészült ki (frissü lt fel) egy erő teljes m odernizációs p rog ram 
mal.

A tézis szerin t az ú jkonzervatív  irányzat a s ta tus quo vagy 
m ásképpen a defenzív-statikus konzervativ izm ust m eghaladva 
a k ilencvenes években bontakozik ki teljes ideológiai és politi
kai eszköztárával együtt (átfogó liberalizm uskritika, organikus 
fejlődés h irdetése , a társadalom  m egszervezésének program ja, 
szociális eszm e, töm egpolitizálás stb.). De szinte ugyanebben az 
időben je le n ik  m eg az előbbiből kiágazva a jobboldali rad ikaliz
m us is a hazai politikai gondolkodásban, m elyet leginkább a 
szélsőséges antiszem itizm us, a nem zetvédelem  és az általános 
jogegyenlőség m egkérdőjelezése különböztetett m eg a konzer
vativizm us többi ágától. Szabó felv illantja e folyam at végállo
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m ását is: „Ez utóbbi nem  csupán  védeni ak arta  pozícióit a pol
gári fejlődéssel s főképp egy esetleges polgári dem okratikus 
tendenciával szem ben... [...] nem  volt hajlandó m egelégedni a 
m egfékezéssel, hanem  a vele szem ben ellenséges tendenciák  
alap jaiban  való m egsem m isítésére  tört. [...] ...a  szem benálló 
burzsoá erők  rad ikális  fölszám olására, de legalábbis gazdasági
politikai gúzsbakötésére irányuló  törekvés viszont m ár az eljö
vendő fasizm us cs írá it re jte tte  m agában .” (222. o.)

Jó l kivehető tehát, hogy b á r  a m onográfia időhatára  1918, a 
Szabó által felrajzolt ív valójában 1944-ig, a nyilas uralom ig és 
a zsidóság deportá lásáig  te ljed . Hogy nem  túlzás ezt állítani, azt 
m aga a szerző egy in te rjú ja  igazolja, m elyben je le n  könyve in 
d ítta tásáró l így beszélt: „M agam -  idestova húsz évvel ezelőtt -  
abban  a hullám ban nyúltam  a korszak problém áihoz, am ely  itt 
is a m agyar fasizm us e lő tö rténeté t k u ta tta .”11

Ebből a kutató i alapállásból fakad, hogy Szabó m eglehetősen 
gyakran  él a v isszavetítés eszközével: 1918, sőt 1914 előtti poli
tikusi, ú jságírói m egszólalásokat elem ezve a „kialakuló fasiszta 
politikai típ u sró l” vagy éppen  „a m ajdani nagy fasiszta zsu rna
lisz tika” első m egnyilvánulásáról beszél (pl. 287. és 317. o.).

Ez a szem léletm ód és vizsgálati m ódszer nem  csak  a szocia
lista  országok tö rténettudom ányának  a berkeiben  szám íto tt te l
je se n  elfogadottnak. A m ásodik v ilágháború  borzalm aira  és a 
holokauszt trau m ájá ra  több tudom ányág k e rese tt m agyarázatot 
nyugaton is, egészen m ély  gyökerek u tán  kutatva. Gondolunk itt 
például az au to rite r (fasisztoid) szem élyiségjegyeket fürkésző 
pszichológusokra, a to ta litarizm uselm életeket kidolgozó filozó
fusokra és (szervezet)szociológusokra vagy éppen a különböző 
országok, népek közösségi m agatartásá t, politikai ku ltú rá já t 
összehasonlító módon vizsgáló politikatudósokra.

E szellem i közegből Szabó M iklós egy vele készült beszélge
tésben  -  Révai Józsefen és a F rankfu rti Iskolán kívül -  Bibó Is t
ván t em líti, m in t aki látásm ódját igen nagy m értékben  form ál
ta .12 Noha lábjegyzetben hivatkozni nem  volt szabad rájuk, 
m unkájának  gondolatm enetében, sőt egyes szófordulataiban 
m égis is te tten  érhető, hogy Szabóra e könyv m egírásakor m in
denekelőtt Bibó két 1948-ban m egjelen t tanulm ánya, a Zsidó
kérdés Magyarországon 1944 után, illetve az Eltorzult magyar 
alkat, zsákutcás m agyar történelem  cím ű hatott. Ez utóbbi 
Bibó-esszé m ondanivalóját később is így értelm ezte: „m ár cí
m ében is azt m ondotta, hogy a török uralom  utáni felszabadu
lástól kezdve a m agyar tö rténeti fejlődés elkanyarodás volt a 
»normális« európai fejlődéstől, és k iterm elte  m agából a szélső- 
jobboldaliság  egyik -  világviszonylatban -  legrosszabb változa
tá t”.13 Szabó teh á t Bibó nyom án vallotta, hogy a m agyar tá rsa 
dalom  több évszázada rossz nyom on já r , egyre inkább e lté r  a 
nyugat-európai úttól, a m egkésettség, a feudális vonások to
vábbélése és a nem  szerves fejlődés torzu lásokat eredm ényez a
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közösségi m agatartásban , a cselekvőképesség elakad, az össze
tartozás-tudat m eggyengül. E  hosszú folyam atban a dualizm us 
időszakának k itü n te te tt szerep  ju t, m ert a kiegyezés hazug 
rendszere  álalkotm ányosságával tovább torzítja  a társadalom  
politikai k u ltú rá já t és felerősíti a társadalom fejlődés zavarait, 
m elynek egyik végzetes m egnyilvánulása a politikai antiszem i
tizm us. Szabó azonban nem  csak  az évszázados m agyar politikai 
fejlődés -  azóta többré tűén  kétségbe von t14 -  m agyarázó elvét 
vette  át, hanem  m inden  bizonnyal m élyen egye té rte tt Bibónak 
a zsidóüldözésekért való felelősségvállalás szellem ének a k ia la
k ítására  és te rjesz tésére  vonatkozó felszólításával is.

Úgy véljük, az itt felvillantott tudom ányos és szellem i környe
zet volt az, am ely kialakíto tta  Szabó M iklós kutató i p rog ram ját 
és m egalapozta m onográfiája téziseit.

KONTINUITÁSTEREM TÉS

A szerző szándéka teh á t az, hogy a dualizm us kori konzervati
vizm us tö rténetének  és a konzervatív  m ozgalm ak radikalizáló- 
dásának  a bem utatásán  keresztü l m egrajzolja azt az utat, am ely 
végül elvezet a két v ilágháború  közötti e llenforradalm i ren d 
szer és azon belül is a szélsőjobb hata lom ra  kerüléséig .

Fontos hangsúlyoznunk, hogy teljesen  elfogadhatónak ta rtju k  
azt a tö rténetíró i program ot, am ely a je le n  tapasztalata iból kí
vánja  m egérten i a m últat, re jte tt összefüggésekre világítva rá  
ezzel (m ondhatni, ez a tö rténettudom ány  egyik eredendő m ód
szere) , ám  a korszakokat átívelő kontinuitás m inden áron  való 
m egterem tése  torzulásokat eredm ényez a m onográfiában.

M egítélésünk szerin t ugyanis Szabónak éppen  a szám ára leg
fontosabb pontokon nem  sikerü l kellő alapossággal alá tám asz
tan ia  m ondandóját, am i azért is feltűnő, m ert terjedelm es láb 
jegyzete i is elárulják, hogy író juk a korabeli sajtó- és röp iratiro - 
dalm at behatóan tanulm ányozta. A szerző a jobbo ldali rad ika
lizm us ideológiáját a századforduló néhány  ún. „csíradokum en
tum ábó l” igyekszik kibontani. Ilyenként nevez m eg például egy 
antiszem ita p á rta lak ítá sra  felszólító Vas m egyei röp ira to t (183. 
o.), am ely k ísérle t azonban rövid úton kudarcba  fulladt. H atás
ta lanságát az is m utatja , hogy Szabó csak  a levéltári ira tok  kö
zött bukkant a b rosú ra  egy példányának  a nyom ára. Később 
hosszabban foglalkozik olyan helyi, egy két évfolyam ot vagy 
csak  szám ot m egélt an tiszem ita lapok írásaival, m elyeket m aga 
is o lvasótábor nélküliként je llem ez  (279-281. o.). A tö rténész  a 
k ifejlődő  jo b b o ld a li rad ik a lizm u s k o ra i te o re tik u sán a k  
P etrassev ich  Gézát és B odnár Zsigm ondot tekinti. Ez utóbbi -  
papi h ivatását otthagyó, ködös filozófiai világm agyarázatokat 
gyártó  irodalom történész -  szerző azonban m egíté lésünk sze
rin t nehezen  tek in thető  bárm iféle ideológia, m ozgalom  elm éle
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ti m egalapozójának, h iszen -  ném i tú lzással -  a századforduló 
m inden  évében m ás és m ás elveket hangoztatott, ráadásu l m eg
lehetősen alacsony színvonalon és feltehetően m inden  későbbi 
ha tás nélkül. 1892-ben m ég az új konzervatív  korszak harcos e l
lenfele, h a t év m úlva pedig  m ár -  legalábbis Szabó szerin t -  va
lam iféle .jobboldali fo rradalom ró l” ábrándozik. A Bodnár gon
dolkodásában bekövetkező fordulato t a tö rténész  bővebben 
nem  m agyarázza könyvében (214-217. o.). Petrassev ich tő l v i
szont a következetességet (legalábbis az antiszem itizm ust ille
tően) és a ko rtá rsak ra  gyakorolt (m érsékelt) h a tás t nem  lehet 
elvitatni, b á r m unkáinak rendszerte len  gondolatm enetét olvas
va teoretikus elm ének őt sem  igen tarthatjuk .

Összefoglalva tehát: Szabó könyvének szóban forgó fejezeteit 
tanulm ányozva végig ott m unkált bennünk az az érzés, hogy a 
szerző a hosszú távú  fejlődés ábrázolása és a folytonosság iga
zolása érdekében  csekély  eszm etörténeti ha tású  (m ár-m ár 
visszhangtalan) írásokat, illetve a korszak politikai gondolkodá
sának  epizódszereplőit felnagyítja, ezzel pótolva a koncepció h i
ányzó láncszem eit.

A kon tinu itásterem tés nagy folyam atába azonban Szabó m ég 
így sem  tud  m indenkit beleilleszteni, ezért a koncepción kívül 
reked tek  alaposabb bem utatásá t mellőzi. Úgy véljük ezzel indo
kolható, hogy a m onográfián belül m iért kap kisebb te re t pé ldá
ul az ag ráriu s mozgalom, különösen annak  K árolyi Sándor és 
D arányi Ignác által képviselt vonulata, holott e csoport valós 
politikai és társadalm i súlya, illetve a konzervativizm uson belül 
betöltö tt helye a lap ján  nagyobb figyelm et érdem elne.

Szabó K árolyi Sándor m agánleveleit olvasva zavarba jön , 
m ert -  tőle ném ileg szokatlan -  filológiai pontosságú vizsgálódá
sa so rán  fordulatot, m éghozzá a konzervatív  ideológia p e rm a
nens radikalizálódásával e llen té tes irányú  fordulato t m u ta t ki 
az ag ráriu svezér gondolkodásában. K árolyi ugyanis az állam i 
beavatkozás eszm éjének a terjedésével szem ben foglal á llást le
veleiben és ism ét a k lasszikus liberális  elvek (pl. egyéni szabad
ság, gazdasági szabad verseny) m elle tt kötelezi el m agát. Szabó 
szerin t teh á t K árolyi „fokozatosan elhagyja az újkonzervatív  
pozíciót, s a m érsékelt statikus-defenzív, rég i típusú  konzerva
tív  pozícióhoz közelít” (174. o.). Sajnos azonban a szerző ezen a 
ponton m egáll, m in tegy  k ivételesnek tün tetve fel Károlyi ese
tét, és nem  terjesz ti ki körültekintő  v izsgálatá t m ás ag rárius po
litikusokra. D arányi Ignác m in iszteri m űködéséről például 
elégségesnek ta r t  annyit m egállapítani, hogy intézkedései nem  
csak az agráriusoknak, de az egész ú jkonzervatív  tábornak  (az
az beleértve  a jobbo ldali rad ikalizm ust is) te tt engedm ények 
voltak (154. o.), a politikus által kidolgozott szociális törvények 
pedig „demagóg propagandaakciók voltak a kor legreakciósabb 
törekvéseinek szolgálatában, m inden haladó tartalom  n é lk ü l” 
(221. o.). H a Szabó a bőséges röpirat-irodalom  m elle tt hang
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sú ly t fek te te tt volna a politika „hivatalos” fórum án, a képvise
lőházban zajló elvi viták  tanulm ányozására  is15 -  így például 
D arányi beszédeinek á to lvasására  akkor m inden  bizonnyal 
árnyaltabb  képet festhe te tt volna a politikus nézeteiről, az eta- 
tizmushoz, a radikálisokhoz vagy éppen a liberális  eszm ékhez 
való v iszonyáról.16

M egítélésünk szerin t a hazai szabadelvüség tö rténete  ugyan
csak a történészi koncepció áldozatává vált. T alán m eglepő le
het e k ijelentésünk, hiszen a m onográfia az e llen tábor ideológi
ájának a fe ltá rásá ra  vállalkozott. Csakhogy Szabó könyvében 
szinte m indenki konzervatívnak m inősül. Szóltunk m ár róla, 
hogy a tö rténész a kiegyezés kori liberalizm us és konzervativiz
m us között csak csekély különbséget érzékelt. U gyancsak a két 
eszm e összem osását erősíti könyvében Eötvös és K em ény kon
zervatívokhoz sorolása. Láttuk, K árolyi Sándor liberális  felfo
gása e llenére  is csupán a rég i sta tikus konzervativizm usba 
csúszhatott vissza m iután  elfordult az újkonzervatív  p rog ram 
tól.

Tisza István nézetrendszerének  m egíté lésékor ism ét elb i
zonytalanodik a szerző. Szabó elism eri, hogy Tisza határozottan  
ragaszkodott a „még ortodox liberálisnak  tek in thető  közgazda- 
sági e lvekhez”, va lam in t e llenállt az újkonzervatív  törekvések
nek, de nézeteit m égsem  lehe t „haladónak” tek in ten i és összes
ségében véve politikája „m ereven konzervatív  v o lt” (221. o.). A 
szerző végül -  ism ét csak  konkrét szövegek elem zése nélkül -  
T iszát is a defenzív-statikus konzervatív  politikusok közé oszt
ja . A liberális  és a haladó je lző t pedig  kizárólagosan a század- 
fordulón m egjelenő polgári radikálisok szám ára  ta rtja  fenn. 
Szabó teh á t tö rténészi nézőpontját Jásziék  körével azonosítja, a 
polgári radikalizm us lesz szám ára  az a m érce, am ely  alapján 
m inden  m ás szellem i á ram lato t m egítél.

Úgy véljük azonban, hogy e perspektívából éppen a század- 
forduló eszm ei sokfélesége nem  érthető  meg, és nem  válnak  el- 
különíthetővé a liberális  és konzervatív  táboron  belül valóban 
m eglévő irányzatok, felfogásbeli különbségek, vagy ak á r egyé
ni hitvallások. M árpedig a nagy eszm erendszerek  több szem 
pontú  á rnya lt tipologizálása a hazai politikai gondolkodástörté
ne t eligazodását is kom olyan segíthetné. (Hogy m ég m a is m i
lyen nagy a zavar uralkodik a korszak gondolkodóinak besoro
lásában, azt éppen a konzervativizm usról napjainkban  folyó 
d iskurzus résztvevőinek hozzászólásai á ru lják  el.)

Tanulságos m egfigyelni, hogy a néhány  évvel később m egszü
le te tt és hosszú ideig a m agyar tö rténettudom ány  kánonjának 
szám ító Magyarország története tíz kötetben c. m unkában  Sza
bó ném ileg kedvezőbb m ódon lá tta tta  a századforduló liberaliz
m usát. A 7. kötetben ugyanis az időszak politikai gondolkodásá
ról szólva a nem esi liberalizm us örökségét a századfordulón is 
élőnek m ondta, ám  szerin te  a hagyom ányos liberális  álláspont
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„sok vonatkozásban  konzervatív  é r te lm e t” n yert, m ajd  a 
„kom battáns konzervativ izm us” te ré re  sodródott, elsősorban a 
polgári radikálisokkal vívott világnézeti ha rc  következtében. A 
legszem betűnőbb e ltérés azonban, hogy a m onográfia defenzív
sta tikus konzervativizm us kifejezését a tö rténeti összefoglalás 
lapjain az állagőrző liberalizmus term inológia válto tta  fel. Ami 
teh á t Szabó koncepciójában a hetvenes évek első felében m ér
sékelten  konzervatívnak m inősült, az az évtized végére  m érsé 
kelten  liberálissá  változott.17 A későbbiekben tovább árnyaló- 
dott a m agyar liberalizm usról feste tt kép. Az 1990-es években 
elkészült tanulm ányában  Szabó -  noha az alapkoncepciót m eg
őrizte -  a liberális trad íció  értékeire  fokozott hangsúly t he lye
zett.18

A könyvvel kapcsolatos kisebb tarta lm i és form ai észrevéte
leink felsorolását -  utóbbiak közül csupán a m ár-m ár o lvasha
tatlan  apróságú  b e tűm ére tre  vonatkozót em lítjük -  je le n  írásból 
elhagyhatónak ítéljük.19 E helyett befejezésképpen inkább a m o
nográfia  napjainkban  való m eg je len tetésére  vonatkozó k riti
kánkat kívánjuk m egfogalm azni. Szabó M iklós fentebb ism erte 
te tt tézisei és ku tatási eredm ényei a társadalom tudom ányok 
m űvelői előtt m ár régóta  ism ertek . M onográfiájának központi 
fontosságú fejezetei az 1970-es évek első felében so rra  napvilá
got láttak  a szakfolyóiratok hasábjain , 1989-ben pedig  össze
gyűjtve és további elm életi írásokkal kiegészítve önálló tan u l
m ánykötetben is k iadásra  kerü ltek .20 Ú jabb 14 év elteltével 
azonban m unkája m ind szem léletét és m ódszereit, m ind pedig 
téziseit tekintve nagyrészt tú lhalado ttá  vált. É ppen ezért e 
könyv 2003-as m egje len tetését nem  annyira  a dualizm us kori 
politikai eszm etörténet pontosabb m egértésének  a szem pontjá
ból látjuk  jelen tősnek , hanem  sokkal inkább az 1960-70-es évek 
h isto riográfiájának  és politikai gondolkodásának a tanulm ányo
zásához érezzük nélkülözhetetlennek.
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főszerkesztő javaslata szintén hathatott Szabó álláspontjának módosulására. 
Lásd: Beszámoló, i. m. 393. o.

18 Legteljesebb formájában lásd: Szabó Miklós: Nemesi és polgári liberalizmus. 
In: Filozófia és kultúra. írások a modern magyar művelődéstörténet köréből. 
Szerk. Lackó Miklós. Bp. MTATTI, 2001. 113-164. o.

19 A könyv száz oldalnyi egyetemes eszmetörténeti bevezető fejezetére terjedel
mi okokból nem tértünk ki bírálatunkban, e részt ismerteti: Lackó: Veszélyes 
neokonzervativizmus, i. m. 44-47. o.

20 Lásd: Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon, 1896-1986. Bp. Med
vetánc könyvek. 1989.


