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H S

Jövőpolitika
A történelmi felelősségről

„mi érdem volna bennünk, ha
kész jövőre számíthatnánk?”

Jósika Miklós

Platón a Törvények harmadik könyvében (b) utal rá, hogy csakis a már elmúlt
eseményből tanulhatjuk meg, hogy minek kelle volna történnie kedvezőbb esetben:
vagyis nem lehetséges megelőlegezni olyan tapasztalatokat, melyeket csakis bizonyos
időszakaszok lefutása után gyűjthetünk össze.¹ Hasonló dilemmák övezték a reform-
kor törekvéseit és a forradalom bukását. Amikor Széenyi úgy nyilatkozo a maga
politikai vitáiról, hogy majd utólag kiderül, melyiküknek volt igaza, akkor szintén arra
utalt, hogy vélemények vagy teek egyidejű megítélésének nincsenek meg az elégsé-
ges feltételei. Ezt végiggondolva, az egyidejű mérlegelés korlátaiból viszont az utólagos
ítéletalkotás esendősége is következik. A politikai felelősség aporiája éppen ebben áll :
amennyiben nem lehet visszamenőleg ugyanakként megtapasztalni korábbi várakozá-
sokat, akkor (noha hatásuk mérlegelhető) nem lehet utólagosan sem ítéletet mondani
(akár elmarasztalót, akár felmentőt) egykori döntések fölö.

A történeti mérlegelés vagy rehabilitáció, mint írói feladat, része volt a történelmi
regény . század közepi gyakorlatának is. Nem állt távol a Magyarország -ben
szemléletétől sem, melynek előhangjában Eötvös a történeti alakok megítélését közös-
ségi érvényű, de (akár irodalmárok számára is) módosítható hagyománynak tekintee.
Kemény számára is lényegi kérdés volt egyes történeti alakok politikai felelősségének
tisztázása. Fráter Györggyel foglalkozo a befejezetlenül maradt Izabella királyné és a
remete (), valamint utolsó regénye, a Zord idő (). Már az előbbiben kivételes
éleslátással ismerte föl, hogy a történeti alakok megítélése mennyire kiszolgáltato a
kései értelmező előfeltevéseinek:

midőn oly férfira, ki korában ellenállhatatlan befolyást gyakorolt, fordul
figyelmünk és részvétünk, ha nem óvakodunk, könnyen történhető, hogy
műveiben élő szelleme gyarlóságunkon azt vívja ki, mit hajdan az egyko-
rúakén a testét mozgató, tudniillik bizonyos nemét a túlzó csodálásnak.

¹ Idézi : Reinhart K, Történelem, történetek és formális időstruktúrák, ford. S
Aila = Narratívák . : A történelem poétikája, szerk. T Beáta, Bp., Kijárat, ,
–. [K ], i. h. : .





Ilyenkor aztán a különféleségben egységet, ezer tarka teeiben következe-
tességet fedezünk fel, s egész életét (minthogy ez az óriás lélek tulajdona)
egyetlen vezérelvhez csatoljuk ; még pedig, csodálatos csalódásánál fogva
az emberi léleknek, észre nem veen is ahhoz, mely minmagunknál lenne,
ha erőnk bírhatná, rokon körülmények közt az indító ok.²

Amikor tehát egy-egy történeti személyiség megértésében széartó tevékenységele-
meket egységesítünk, alapelvet és irányt támasztunk események sokasága mögö vélt
szándékokhoz, saját hiedelmeink vezetnek. Úgy cselekedtetjük csodálatunk tárgyát,
ahogy mi magunk hisszük, hogy cselekedtünk volna:

[m]egtaláltam én is a bíbornok oly vonzó és eltaszító élete felfejtésére a
kulcsot : s ez nem más, mint : ”A czél megszenteli az eszközöket” szen-
tebb értelemben ve, s fennemlíte korlátok közé szoríto fogalma, ezt
hitetgeék velem szünetlen a hőbb pillanatok; noha volt egy-két csillapo-
doabb is, mely félénken hasonlítgato, következtete és kételkede; míg
azonban az, hamegpendíte eszmém volt-e valaha annak, kinek koporsója
ébreszté fel bennem, teei zsinórmértéke, hivés és kétlés hullámain ingo,
lassanként emelkede föl belőlök, egy idegen bizonyosság; az arról való
meggyőződés, hogy lehet s leend egy más valakinek, tudniillik enmagam-
nak.³

Annak a keősségnek a felismeréséről van szó, hogy a valahai teek értelme az azokat
megérteni igyekvő szubjektum önmegértésének függvénye, illetve ez az összefüggés
fordítva is fennáll. Eszerint Kemény egyrészt gyanúval szemlélte a történeti tapaszta-
latban saját és idegen együállását, de azt is felmérte, hogy éppen ez az ismerőssé tétel
biztosítja a történeti megértés produktivitását. A múlt eltávolítosága nem őrizhető
meg, de nem is számolható fel – ahogy önmaga sem lehet tisztán a sajátja. Később ezt
a felismerést fogalmazhaa meg a múltat „feltámasztó” és a múltat a jelenből „vissza-
teremtő” műveletek összjátékaként.⁴

Jósika Miklós saját, . századi őse emlékének, a Báthori Zsigmond kegyencéből
kancellárrá, majd a fejedelmi trón aspiránsává emelkedő, végül -ban lefejeze
Jósika Istvánnak szentelt regényt. Erdély története rosszemlékű intrikusának az igaz-
ságtétel szándékával megkísérte rehabilitációjakor Keményhez hasonlóan különböző
irányba mutató akaratok kereszteződésében és hálózatszerű összefonódásában láaa
a politika logikáját. A Jósika István () kérdése az, hogy vajon emberi mulasztá-
sok, jellembeli gyengeségek vagy pedig kikerülhetetlen, egyénfölöi törvényszerűsé-

² Báró K Zsigmond, Beszélyek és regénytöredékek, I-II., Franklin, Bp. . [K
], II., –. [Izabella Királyné és a remete]

³ K , II. .
⁴ K Zsigmond, Eszmék a regény és dráma körül = K Zsigmond, Élet és irodalom,

Bp., Szépirodalmi,  [K ], .





gek vezeek-e bukásához és az elkövete törvénytelenségekhez. Erkölcsi felelősségre
vonás csak az előbbi esetben lehetséges – erre kérdez rá ellenlábasai kivégzésekor a
kancellár felesége, „tehát mindezen iszonyoknak végoka csakugyan te volnál !?”, és er-
re válaszol a kancellár : „Elmondjam, mikép ragadnak meg az események kerekének
fogai és sodroak gépezetébe?”.⁵

Jósika elsőként megjelent regénye, az Abafi a dehistorizált körülményekkel szem-
ben az egyéni akarat hatóerejét nyomatékosítja. A Jósika István szintén a te kérdését
állítja a középpontba, ám a cselekvés szerkezetére nézve éppen az Abafival ellenkező
felfogásban. Amikor ugyanis a történelemnek való végletes kiszolgáltatoságot hang-
súlyozza, nemcsak az egyénen kívül vagy fölöe álló tényezők hatásával számol, ha-
nem azokkal az ellenerőkkel is, amelyek az egyén legsajátabb akaratából és terveiből
fakadnak. A felelősség kapcsán nem a szándékok tisztasága, hanem a jövő bizonyta-
lansága a mérvadó: „Ki felelhet a jövőről, iú barátom? mond Carigli – nincsen-e az –
Isten kezében? S mi érdem volna bennünk, ha a legnemesebb czélt tűztük is ki, ha kész
jővőre számíthatnánk?” (II. )

A Jósika István (szerzője életművében is társtalanul) azt érzékelteti, hogy a történe-
ti megértés dolgában nem a cselekvők intencióinak megfelelő cselekedetekkel, hanem
akarat és esemény divergálásával kell számolnunk. A főhős egyrészt a tervezés fölényé-
ről ejt szót azokkal szemben, akik „a közvetlen jövőnél tovább nem láak”, (II. ) más
esetben viszont a teek és következményeik különbségét tudatosítja : „Nem történik-e
sok, mire nem számíthaam, sok, mi jó szándékomra a veszedelmes játék bélyegét sü-
ti?” (II. ) Ebből a tapasztalatból magának a szándék képzetének olyan fokú hasadása
is előállhat, amikor nem pusztán akarat és te, hanem vélt és valós akarat különbségé-
ről is szó van: a kancellárt felesége figyelmezteti arra a differenciára, hogy „mit hiszesz
te akarni, de mit akarsz valóban”. (II. )

Az egyén és a cselekvés történeti feltételeinek viszonya meghatározta a századkö-
zép történeti-politikai regényeinek metahistóriai felfogását.⁶ Olyan bölcseleti keretről

⁵ J Miklós, Jósika István, I-II. [], Bp., Franklin, , II. . A továbbiakban erre a
kiadásra hivatkozom.

⁶ Eötvösnél ez a szereplők időérzékelésének eltéréseiben is jelentkezik : T Lajos, Nem-
zet és személyiség (A szubjektum történetisége Eötvös József Magyarország -ben című
regényében) = Nympholeptusok: Test, kánon, nyelv és költőiség problémái a -. század-
ban, szerk. S Zoltán Gábor és V Gábor, Bp., L’Harmaan, , –. Az
emlékezés és a várakozás aszimmetriájának (Kemény) vagy te és hatás diszkrepanciájá-
nak (Jósika) tapasztalata Jókai -es években íro történelmi regényeiben is megjelenik.
Amikor a Törökvilág Magyarországon () előszava a történeti alakok megítélésére nézve
a „mentség” helye a „megértést” hangsúlyozza, így intonálja az ábrázolt kor „hangját” az
utókor fölényével szemben: „Mi is tudtuk volna, mit kellene tennünk; de cselekedtük azt,
ami lehetséges volt”. J Mór, Törökvilág Magyarországon, [–] szerk. N Mik-
lós, s. a. r. O Ambrus, Bp., Akadémiai, . . (Jókai Mór összes művei, Regények
.) (kiemelés az eredetiben)





van szó, amelynek Szent Ágostonnak az evilági történelmet az üdvtörténetnek aláren-
delő felfogásában találhatóak meg a maga teológiai gyökerei, s amely Bossuet és Vi-
co –. századi világtörténelem-koncepcióin keresztül a . századi történetfilozófi-
ában mint szekularizált üdvtanban teljesede ki. Ennek során az isteni gondviselés és
az emberi tervezés közti teológiai differencia az akaratlagos kezdeményezés és a nem
kívánt hatás közti bölcseleti különbségtétellé lesz.⁷ Hegel a világtörténelem „végtelen
változatosságában” Bossuet-hez és Vico-hoz hasonlóan szintén azt láa meg, hogy „az
emberek cselekedetei még valami mást eredményeznek általában, mint amit céloznak
és elérnek”.⁸ Viszont míg történelemfilozófus elődeinél a tervet, melynek a szabadnak
érze emberi döntések önkéntelenül is végrehajtóivá lesznek, Isten akarata jelölte ki,
Hegelnél a világtörténelem az „ész képe és tee”, amely (a gondviseléssel ellentétben)
maga is „immanens a történeti létezésben”, s a tervet önmagához való visszatérésének
történeteként bontakoztatja ki.

A Jósika Istvánban a gondviseléstől kormányzo világtörténelem képzetét politi-
kai exemplumok töltik föl, a történelem alapigazságok időtlen eseára marad. Ebben a
tekintetben nem a történeti perspektivizmus (vagy megértés és önmegértés összefüg-
gésének Keményhez mérhető elmélyültségű bírálata) jellemzi : inkább számol ismétel-
hető konstellációkkal, mint visszafordíthatatlan folyamatokkal. A szerző ősének sorsa
másokkal már megtörtént és még megtörténendő dolgokról tanúskodik. A regényben
egyéb összefüggésben is rendre sorjáznak a klasszikus esetek felidézései, vagy az ana-
lógiák elvi lehetőségei. Az erkölcsi felelősség kapcsán szóba kerül a történelemben ta-
pasztalható gonosznak az a távlati, a jövőre vonatkozó legitimálása, amely összefüg-
gés Hegel történetfilozófiáját teodíceává tee. Egyes szereplők a Jósika Istvánban is az
egyedi pusztulásából eredeztetik az általános előrehaladását : „a történetek örök tanúsá-
ga szerint minden jóltevő kifejlést nagy forradalmak, halálcsaták, vesztés és pusztulás
előzték meg. […]Mégis van az örök gondviselés e rejtélyes, magyarázhatlan működésé-
ben valami kétségtelen igazságérzet, mely talán láthatlan távolra vonatkozik előre vagy
hátra”. (I. .) A maga tevékenységét Jósika István szintén a személyes és a nagypoli-
tikai összefüggések különbségére hivatkozva kívánja igazolni : „közállományi érdekek-
ben egészen más eszméje van az erkölcsi méltánylásnak, sőt az erkölcsi lehetőségnek s
lehetetlenségnek”. (I. )

Az egymást fölülíró vagy kioltó konspirációkat a cél és az eszköz változó
kapcsolata köti össze. A cselekvő és a cselekedtete különbsége, az ese-
mények és a körülmények összefüggései a regényben rendre a gép vagy a
báb képzetében, a mozgató és mozgato meanikájában artikulálódnak:

⁷ Rudolf B, Történelem és eszkatológia, ford. B Dezső, Bp., Atlantisz, ,
–. ; Karl L, Világtörténelem és üdvtörténet : A történelemfilozófia teológiai gyö-
kerei, ford. B Gábor és M Tamás, Bp., Atlantisz, . ; K , –.

⁸ Georg Wilhelm Friedri H, Előadások a világtörténet filozófiájáról, ford. S Sa-
mu, Bp., Akadémiai, , .





„nem vagyok a halogatás embere, nem tartozom azon gyáva gépek közé,
melyek csak a forgató nyél nyomása után mozognak. (I. .)

A politikai tervek és a gondviselés világtervének mint (világ)történelemnek képzete
ezért is kapcsolódik össze az ezek beteljesítésére szövetkeze társaságok létével. Ami-
kor a regény elején Carigli feltárja a föltörekvő apródnak az Erdélyt a Habsburgok
kezére átjátszó „terv kifőzésén működő”, „titkos jelek által, mysthikai szavakban” egy-
mást felismerő „titkos társaság” létét, így bíztatja a csatlakozásra :

nincsenek-e a sorsnak választojai, kiknek élete befoly az álllomány gé-
pezetébe ; kikben úgyszólván, a történetek képviseltetnek? Nincsenek-e lé-
nyek, kiket azon eszme vezet : nyomot hagyni magok után s azon kapcsok
egyikét képezni, melyek a világélet haladását, kifejlését kötik füzérré? s ha
ilyen lények vannak: nem képeznek-e ezek összességökben egy társulatot,
melynek maga a gondviselés osztoa ki szerepeit? (I. .)

Ennek fényében az érv, miszerint „a gondviselés cselekvési joga s az emberéi közt igen
tág hézag ásít” (I. .), azért kap nagy súlyt a regényben, mert Jósika István és a tit-
kos társaság annak ellenére hiszik a gondviselés szerepét játszhatni, hogy nincsenek
meg hozzá az eszközeik, ahogy felhatalmazoságuk sem. Törekvéseik kudarcából az
a kérdés következik, hogy létezhetnek-e egyáltalán afféle személyiségek, akikben (Ca-
rigli kifejezésével) úgymond „a történetek képviseltetnek”, vagyis a megjeleníte sors
fényében fenntartható-e az a spekulatív történetfilozófiai keret, amelyet a szereplők
unos-untalan artikulálnak. Abból, hogy mindazok törekvései megbuknak, akik az „ön-
tudaal bíró gondviselés kiosztoa szerepek” birtokosának vélik magukat, az is követ-
kezik, hogy nincs olyan (Carigli szavával) „füzére” az eseményeknek, amely alapján
az egyes teek igazolhatóak vagy elmarasztalhatóak volnának, aszerint, hogy milyen
helyet foglalnak el (Hegel kifejezésével) „a világszellem menetének láncában”. A szer-
ző rehabilitációs céljaival összefüggésben pedig az is kérdésessé lesz, hogy lehetséges-e
olyan elbeszélés, amely képviselné a történelem igazságát, amelyben a történelem „kép-
viseltetne”.

A Jósika Istvánban nem pusztán a cselekmény előrehaladtával változik folytonosan
(és marad eldönthetetlen) annak megítélése, hogy a címszereplő bűnös-e vagy áldozat.
Már az kétségesnek állítja be a rehabilitációt, hogy erre vonatkozó szándékát az elbe-
szélő annak kivihetőségét egyszersmind retorikailag nyitva tartva vezeti be. A regény
elé illesztve a következőket olvassuk: „Vegyétek! – i áll, mikép élt és volt. – Oldozzá-
tok föl, – szánjátok vagy törjetek pálczát fölöe”. (I. ) Ezzel Jósika regénye a szándék
és a hatás egymáshoz rendelhetőségének kérdését a főhős perspektívájához képest egy
átfogóbb diszkurzív szinten is érvényesíti. Miközben ugyanis e bevezető mondat azt
feltételezi, hogy lehetséges mintegy körüljárható és függetlenül megítélhető tárgyként
prezentálni valamely történeti összefüggés magánvalóságát, jelen esetben egy rosszhí-
rű történeti alak éleörténetét, egyúal azt is sugallja, hogy nemcsak a történeti ágens,





de a történetíró (jelen esetben a szerző) intencióihoz sem rendelhető egyértelműen a
szándékolt hatás, vagyis a történelmi emlékezet módosítása.

Amessze ható következményekkel bíró és a partikuláris mozzanatok ábrázolásának
értékkülönbsége a kor irodalomkritikusait is foglalkoztaa. Ezt a szempontot érvénye-
sítee Jósika Regényes képletek című beszélygyűjteményének egy bírálója is. Elvárta,
hogy a megjeleníte esemény úgy hasson szükségszerűnek, hogy legyen egyszersmind
történetileg lényeges is : „ha az elbeszélés a történeti czímet meg akarja érdemelni, (…)
oly történetet derítsen fel, minek valami méltó következése volt”, s ebből a szempontból
Jósika beszélyeiben „az időnek fejlesztő szellemét, történeti alapot” nem láto.⁹ Hegel
és Goethe világtörténelem-koncepciója nyomán ezt az elvárást fogalmazták át később
úgy, hogy az „igazi történelmi regényben” az olvasók „a maguk történelmi előzményét”
élhetik át.¹⁰ Míg ez feltételezi, hogy elvben kimutathatóak és ábrázolhatóak ilyen össze-
függések, addig a Jósika István pontosan azt tee próbára, hogy miként értelmezhető
az egyéni akarat szempontjából a „jövő fejlesztésének” képzete, illetve létezhetnek-e
egyáltalán ilyesfajta történeti láncolatok, akár a történész, akár a valahai ágensek pers-
pektívájából.

A Jósika István rokonságot mutat a cselekvés intencionáltságának azzal az ironikus
értelmezésével, amely Kemény regényeiben lesz meghatározó, viszont míg utóbbiak-
ban a te és a következmény aszimmetriája az időbeliség folyománya, addig az akarat
és a cselekvés széartását Jósika más művei is elsősorban erkölcsi-jellembeli gyengesé-
gekkel, vagy a politikai képességek hiányával magyarázzák: „[a]z embereknek minden
időben két hibájuk volt : sokat akarni s keveset tenni, vagy nem akarni s többet tenni
mint kell”.¹¹ Kemény a permanens tervkészítés politikai gyakorlatának szatíráját adta
a Zord időben. Jósikánál viszont a terv képzete önmagában nem ironikus, legfeljebb
vannak, amelyek nem sikerülnek.

A regénybeli kancellár előbb a török ellen szervezkedik, később tőlük vár támo-
gatást. Ezt azzal magyarázza, hogy „több következetesség s jellem van néha a látszató
eltérésben első terveinktől, ha azok szélsőségre fajúlnak, mint a szolgai ragaszkodásban
azokhoz. […] Nem mindig ugyanazon egy czél áll előem s nem egyedül a módok-e
azok s eszközök, melyeket cserélnem s változtatnom szükségkép kell?”. (II. .) Ez az
érv azért érdekes, mert a szabadságharc után Kemény és Jósika politikai nézetei pon-
tosan ennek mentén váltak szét. A hatásszerkezetnek (vagyis annak, hogy a korábbiak
jelentősége a rákövetkező események függvénye) a történelem ontológiai struktúrája-
ként való felismerése a Zord időben tapasztalat és várakozás aszimmetriájában jelent-
keze. Ezzel állhato kapcsolatban Kemény egy Pesti Hírlap-beli cikkében az állítás,
miszerint a következetlenség sokszor magasabb értelmű következetesség. Jósika egy

⁹ Magyar Szépirodalmi Szemle, , . szám, .
¹⁰ L György, A történelmi regény, Bp., Magvető, , .
¹¹ J Miklós, Jő a tatár [], Bp., Franklin, , .





levelében kelt ki e „bizarr teória” ellen, s köpönyegforgatásnak tekintee.¹² Ezzel szem-
ben Kemény (Jósika regényhőséhez hasonlóan) korábban is (összefüggésben az -as
évek elejének magyarországi politikai történéseivel) a lét időbeliségét láa ebben: a
gondolkodás, a célok mássá levésének „magyarázata csak a lefolyt időből áll, éppen
nem a könnyelműség bélyege, […] hanem jellemünknek oly természetes processzusa,
mint egy fa organikus életében a növés”.¹³ Ez a nézetkülönbség nyilvánult meg abban,
hogy míg Kemény elfogadta a kiegyezés felé mutató politikai stratégiák változékony-
ságát, addig Jósika nem. Sorstársai többségével ellentétben ezért is nem folyamodo
amnesztiáért.

A szabadságharcig íro Jósika-regényeket jellemezték a „forradalmat érlelő és köz-
vetlenül előkészítő” szereppel, mondván, történelemformáló személyiségek eszményí-
tésével mutaak be „serkentő példaképeket”.¹⁴ A Jósika István viszont a történelmi
következményekkel bíró cselekvésben inkább a „véletlen és önkénytelen jövőnek” (II.
) azt a tapasztalatát mutaa, amelyet a szabadságharc bukásakor sokan magukénak
érezheek. A szándékok érvényesülésébe, a történelem tervszerűségébe vete hit fe-
lülbírálására, illetve erkölcs és politika viszonyának átgondolására késztethee a maga
olvasóját. Ahogy az Életképek kritikusa a regény megjelenésekor írta : a mű iránya ab-
ban a „nálunk nagyon is korszerü – erkölcsi alapeszmében központosul : nemzetek és
alkotmányok életében csak gyáva reegés, csak átkos bal fogalmak hihetnek oly pilla-
natokban, mellyek vétkes teeket igazolhatnának”.¹⁵

¹² Jósika Heenastnak, . november . = R Antal, Brüsszeli és drezdai Jósika-levelek,
It, , –., i. h. : .

¹³ K Zsigmond, Eszmék a regény és a dráma körül = K , .
¹⁴ V. S Júlia, Hagyománykultusz és jelenérdekűség Jósika Miklós történelmi regényei-

ben = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, , –., i. h. : –.
¹⁵ Életképek, , . (kiemelés az eredetiben)




