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Konzervativizmus és liberalizmus,  
felvilágosult rendiség és polgári gondolkodás? – 
Eötvös József „polgárosítási” koncepciója az 1830-as évek elején, 

egy levele alapján

A fiatal Eötvös József 1831 szeptemberében írt egy levelet Dessewffy Józsefnek, amelyet 
általában kevés figyelemre méltatnak, hiszen az életm_ késQbbi részéhez képest eltörpül 
mind terjedelemben, mind hatásban. Ennek ellenére érdemes megvizsgálnunk, hiszen 
fontos információkat szolgáltat Eötvösnek úgy a fiatalkori gondolkodásáról, mint a sti-
lisztikájáról. Ugyanakkor, ha a Széchenyi–Dessewffy-vita kontextusában szemléljük ezt 
a rövid írásm_vet, felmerül a kérdés: volt-e önálló elképzelése a késQbbi nagy író-politi-
kusnak, vagy valamelyik fél mellé állt?

Schlett István kimutatta, hogy a centralisták polgárosultabb környezetben nQttek fel, 
mint az ellenzékiek többsége.1 Itt nincs lehetQségem arra, hogy részletesen ábrázoljam 
Eötvös ideológiai fejlQdését, az viszont elmondható, hogy kamaszként-fiatalemberként 
„[f]ejlQdésére nagy hatást gyakorolt derék nevelQje, Pruzsinszky József, a franczia felvilá-
gosodás hive, ki tanítványában korán élénk érdeklQdést ébresztett a politika s philosophia 
kérdései iránt…”2 FenyQ István hasonló jelentQséget tulajdonít Horvát István, Veszerle 
József és Szalay László befolyásának (valószín_leg Ferenczi Zoltán Eötvös-biográfiája 
nyomán),3 míg Bényei Miklós úgy véli, hogy a francia felvilágosodás volt a leginkább 
meghatározó „élmény” Eötvös életében.4

E rövid bevezetQ után nézzük a levelet! Eötvös nyilván tudhatott valamit Széchenyi 
munkásságáról, hiszen a fiatalember a nála két évtizeddel idQsebb gondolkodó elképzelé-
seivel, szemléletével vitázik (de ugyanúgy ismernie kellett Dessewffy véleményét is). Ezt 
írja levelezQpartnerének: „Amit Grof Szécsényirül irsz mind helyes, vélekedésem szerént 
nem jött el még eddig az üdö, hol Magyarországban minden tekintetett csak financz dol-
gokra kell igazitni, nevekedjék mindenek elött még a patriotiszmus, belso erönk, jöjünk 
elébb még az Europai <kormányok> [Eötvös törlése] (hatalmak) sorába, s’ akkor gon-
dolkozzunk belsö jobb organizationkra.”5 Látható, hogy a levél írója még nem tartja elég 
érettnek az ország lakosságát arra, hogy a gazdasági kérdésekkel lehessen foglalkozni, és 
elQbb európai színvonalra kívánja emelni hazáját.

A következQ részlet igen árulkodó: „Neveljünk polgárokat s’ azután tegyük öket boldo-
gokká, mert ha mostani constitutionk már meg nem álhat ha uj alkotmány kell, elemekké 
vál akkor nemzetünk, vissza esig alkotmánytalan álapotjába, mint egy uj teremtésre van 
szükségünk, de véleményem szerént ész és szivnél kell azt kezdeni inkább mint erszény-
nél.” Eötvös logikája érthetQ, azt szeretné elérni, hogy a polgárok (akiket ki kell nevelni, 
vagyis valószín_leg nem hisz abban, hogy ez a változás önmagától bekövetkezne, leg-
alábbis rövid idQn belül nem) felfogják azt, hogy a hazájuk érdeke az Q érdekük is, de 
ugyanakkor érzelmileg is azonosuljanak azzal. Az elképzelés kiforratlanságát viszont az 
mutatja, hogy Eötvös azt mondja meg, hogy hogyan ne kezdjük a nevelést, nem pedig 
azt, hogy hogyan kezdjük. Talán valamiféle oktató-nevelQ munkára gondolhat, és ezen 
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elképzeléseinek gyökerét a felvilágosodásnak a tudományba vetett hitében kereshetjük. 
Másrészt fontos dolog, hogy Eötvös a polgárosítás kérdését összeköti az alkotmány prob-
lémájával – azaz szerinte fennáll az a veszély, hogy az alkotmány semmivé válik, így egy 
összefüggQ gondolati láncolat és ok-okozati sor jön létre: polgárosítás (azaz a polgárság 
„megteremtése”) – boldog polgárok – az alkotmány megvédése (esetleg új konstitúció 
kidolgozása).

De lássuk tovább! „Grof Szécsényi jo talán nagy polgár is lehetett volna, olly ország-
ban hol kész már az épitmény s’ csak ékességekre, s’ jobb alkalomra van szükség, a’ nem-
zet a’ nagy épitömester, egyesemberek csak munkások legyenek, mert ha ön kényel eme-
lik magokat mestereké, csak ön büszkeségek vál dijoká <a’> örök hir helyett. De vannak 
olly boldogtalan természetek mellyek, csak akkor használhatnak ha Qk az alkotók, ezzek 
közé számlálom én Grofunkat is, és minden jo akaratja minden buzgo hazafisága mellet, 
az teszi Qt olly helyhezetbe, hogy <e> (em)lénye inkább, szép, pénzén épült hazakban, 
mint közpolgárjai szivében lészen…”

A stílus nem éppen gördülékeny, de a lényeg megfejthetQ. Ami innen kiolvasható, az 
Széchenyi bírálata, illetve ismét az Q módszereinek kritikája. Eötvös koncepciója szerint 
tehát a nemzetteremtésben, a polgárosításban mindenki egyenrangú, senkinek nincs joga 
mások fölé emelkedni. FenyQ István egy másik írásában megemlíti azt, hogy a centralis-
ták a jövQ alakításában nem szántak vezetQ szerepet a nemességnek.6 Ez többé-kevésbé 
ebbQl az Eötvös-levélbQl is kiviláglik, igaz, inkább áttételesen (a nemzet az építQmester). 
JellemzQ egyébként, hogy a fiatal báró a házépítés klasszikus metaforáját vonatkoztatja 
a nemzetépítésre is (ez egyébként elQreutal a késQbbi Széchenyi–Kossuth vitára, ahol 
mindkét fél szívesen alkalmazott hasonlatokat), ebbQl akár a haza=otthon elgondolásra is 
asszociálhatunk. Tehát nem csak Széchenyi taktikája lehetett „zavaró” kortársai egy része 
számára, hanem az is, ami ezzel részben összefügg: a vezetQ szerep vindikálása (vagy 
legalábbis amit többé-kevésbé jogosan annak lehetett vélni).

Ezután kiemelhetünk egy megjegyzést, ami szintén fontos: „Szé. jo ember, szeretnétek 
bizonyára egymást ha nem szeretnétek annyira hazátokat…”. Eötvös ezzel a Széchenyi, 
illetve Dessewffy nézetei között meglévQ eltérésre utal; vagyis elismeri mindkét fél haza-
szeretetét, de úgy gondolja, ez egyúttal el is választja egymástól a két személyt. Paradox 
módon tehát pont az gerjeszt feszültséget, aminek a kivívására egyesíteni kellene az em-
bereket, vagyis a hazaszeretet (bár az nem törvényszer_, hogy csak egyetlen úton lehet 
eljutni egy-egy probléma megoldásáig).

Eötvös a következQkben ismét bírálja Széchenyit, ugyanakkor el is ismeri bizonyos 
jó vonásait. „A könyv vastagsága <vasta> a szerencsét jelenti tán mellyel honnunk e’ 
könyvben terhessen jár, <te> vagy más számtalan benne elökelö vastagságokat, vagy a 
vastag materialismus, mellyben Grof Szécsényi vergödik, uj jelül melly közönséges hibá-
ja az embernek, kilépni köréböl caracterát változtatni, s’ mindég más idegen sphaeraban 
keresni a magast. Istvány, természete inkább idealiszmushoz közelit, erösen vit volna ö a 
honnért vérét ontotta volna az elragadtatott hazafi véres csatában, ösmérem én öt buzgo, 
heves <véru>, nagy lelkü, mint dalia Isteni tetteket tett volna, de im gondolni akar a 
hazáért, <nem> és gondolkozásiban, minden szent irás melly magyar szivünkben van 
beirva Istenkézzel, csak <…> (banko) takaréknak tetszik néki, annak használja legalábbis 
irásiban, mellyek, félek más jo gyümölcsöt nem hoznak, mint hogy a nemzet hidegebb 
<lesz> , és semmivé lesz…”

Széchenyi megítélése tehát nem egyértelm_en jó vagy rossz, Eötvös szerint „csak” az 
a probléma, hogy közéletünk nagy alakja mindent materialista szemmel néz. Ez egyéb-
ként nem igaz, elég, ha az „elmesurlódásokra”, a lóversenyek, kaszinók, vagy bármilyen 
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más, Széchenyi által elQnyben részesített közösségi tevékenységre gondolunk; ezek célja 
a magyar honpolgárok tájékozottságának, igényszintjének emelése volt (még ha korláto-
zott keretek között is), a vélemények ütköztetése, és ezek révén egy komplex reformprog-
ram vágyott kidolgozása. A materializmus bélyegét tehát nem lehet rásütni Széchenyire, 
Eötvös valószín_leg nem „értQ szemmel” olvasott, de a részérQl tanúsított meg nem ér-
tés az életkorának is tulajdonítható. Tény, hogy a Hitel központi problémája a gazdaság 
élénkítése, ez azonban az azt körülvevQ, félig-meddig „feudális” rendszer átalakítását is 
kívánja, egyfajta „paradigmaváltást” követel. A Hitel tehát sokkal mélyebbre ás, mint a 
kölcsön problémája, nem kimondottan materialista, és nem is egy sz_k kérdéskörre kor-
látozódik. A másik érdekes kérdéskör a fentebbi idézetben a nemzethalál víziója. Furcsa, 
hogy Eötvös ilyen radikális álláspontra jut Széchenyi értékelésében, ugyanakkor az utó-
korban felidézQdik a tragikus sorsú gróf jól ismert önvádja, amikor önmagát okolta a for-
radalom kitöréséért, illetve a Kossuthtal azonosított irányvonal elQretöréséért.

A levél vége felé az írója még egy nézQpontból megvizsgálja Széchenyi koncepcióját: 
„…az én reményem s’ czélom is az, hogy <boldog> szabad polgár szántson <…> hogy 
egyformán lehessen büszke s’ nagy minden magyar de nem ez az út, nem pénz kereset; 
<pa> közönséges cultura az út, ’s nem pénz szükséges erre, hanem áldozás, melly ellen 
Sz. ön meggyözödése ellen, csak hogy a nemességnek kedveskedjék – szol.” Itt van tehát 
az újabb vád: a gróf nem Qszinte, illetve kissé „számító” módon a nemesség kegyeit keresi 
(azaz nem az egész nemzetét – tehetnénk hozzá). Széchenyi „b_nét” tovább súlyosbítja 
az a körülmény, hogy – Eötvös szerint – mindezt meggyQzQdése ellenére teszi. A fiatal 
báró némileg idealista képpel zárja tehát írását („szabad polgár szántson…” stb.), elkép-
zelésének részletes leírása azonban most is elmarad, nem tudjuk meg, hogy konkrétan 
milyen tervei vannak.

FenyQ István szerint a levél egyaránt felmutatja a rendi konzervativizmus és a libera-
lizmus nyomait.7 Ez az elképzelés részben igaz, hiszen a reformkorban is párhuzamosan 
létezett egymás mellett a „régi” és az „új” (elég, ha csak az 1848-ig meglévQ rendi ország-
gy_lésre gondolunk, amely viszont hosszú ideig a reformeszmékrQl szóló diskurzus szinte 
egyetlen terepe volt, illetve amelyen megszülettek a reformtörvények). Viszont vélemé-
nyem szerint az eötvösi levélben nem annyira a rendi konzervativizmus jelenik meg, mint 
inkább a felvilágosodás eszmeisége. Úgy gondolom, erre utal az a meggyQzQdés, hogy a 
m_velQdés segítségével polgárokat lehet „teremteni”, erre utal a tudás erejébe vetett hit, 
az „egyenlQség” hirdetése a nemzetteremtés nagy munkájában. Másrészt azt sem lehetne 
mondani, hogy Eötvös ebben a levelében retrográd vagy „fontolva haladó” tendenciákat 
árulna el. Kovács I. Gábor is azt a véleményt vallja, miszerint a 30-as évekbeli közírók a 
felvilágosodás örökösei voltak.8

Schlett István úgy véli, hogy Eötvös Széchenyi és Dessewffy vitájában zömmel az 
utóbbival értett egyet.9 A fentebb idézett levél is ezt látszik tanúsítani. Láttuk, hogy a fia-
talember bírálja ugyan Széchenyit (illetve az elképzeléseit, hozzáállását), ugyanakkor bi-
zonyos elismeréseket is megfogalmaz. 1831. június 10-én neki is írt egy levelet, amelyben 
a nézetkülönbségeket elismeri ugyan, de egyáltalán nem érzQdik belQle a tiszteletlenség 
hangja: „Azt vitatják: én a Grófot gy_lölöm. Vajon miért? Azért-e, mert a Gróf hazámnak 
sok jót tett (mely nagy oka a gy_lölségnek sok úgynevezett hazafinál), vagy azért, mert 
talán némely ellenkezQ politikus véleményeim vagynak? Nem egy-e mindkettQnknek kí-
vánata; nem egy hazáért dobog-e szívünk?”10

A fentiek után feltehetjük a kérdést: vajon Eötvös programja hozott-e valami újat? 
Kiforrott, konkrét programról – amint láttuk – nem igazán beszélhetünk, levélírónk a 
polgárosítás mikéntjét nem fejti ki részletesen, ez talán nem is lenne olyan egyszer_ egy 



50  BODNÁR KRISZTIÁN : KONZERVATIVIZMUS ÉS LIBERALIZMUS...

levélben. Ami még „mentségül” szolgálhat, az az, hogy Eötvös ekkor mindössze 18 éves. 
Azonban már itt is megmutatkozik az a vonása, ami egész élete során jellemzQ volt rá, és 
ami késQbb kiemelkedQ m_velQdéspolitikussá tette: a tudományba, a m_velQdésbe vetett 
hit. Véleményem szerint ez az, ami Eötvöst – és eszmerendszerét – kiemeli az „átlagból”, 
ami sajátossá teszi a felfogását. Úgy t_nik, Q sem bízott abban, hogy a polgárosodás nagy 
m_ve önmagától végbemegy, ezért vélekedett úgy, hogy ezt elQ kell segíteni, be kell 
avatkozni a dolgok menetébe (azaz „polgárosítani” kell a nemzetet). Ebben tehát sok re-
formkori gondolkodóval egyetértett, az emberek m_velQdés általi polgárosítását viszont 
kevesen vették számításba. Lehet, hogy Eötvös kissé idealista módon tekintett erre az 
ügyre (illetve annak megoldására), mindenesetre talán máig is idQszer_ kérdésekre igye-
kezett megoldást találni.
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