
Benkő Samu két új könyvéről 

Két új Benkő Samu-kötet látott napvilágot mostanában: egyik a Magvető 
Könyvkiadónál, másik a Kriterionnál. A Magvető „Elvek és utak" sorozatában ki-
adta az először épp tíz éve megjelent Bolyai János vallomásait — az azóta írt Bolyai 
Farkas-tanulmányokkal együtt — Apa és fiú címmel, a Kriterion pedig mintaszerű 
gonddal és gyorsasággal kötetbe gyűjtötte A helyzettudat változásai cím alatt a 
kolozsvári történész legutóbbi években megjelent rövidebb tudományos dolgozatait, 
esszéit, könyvbevezetőit, recenzióit. A szakma Bolyai János vallomásait azonnal a 
terebélyes Bolyai-irodalom néhány eligazító alapművének egyikeként ismerte fel és 
el; Tóth Imre — akinél a dolog megítélésében nincs illetékesebb — Paul Stáckel 
Bolyai-kutatást elindító, máig nélkülözhetetlen klasszikus monográfiájához hasonlí-
totta s mérte Benkő Samu könyvét. A könyv azonban szakmai körökön túl is való-
sággal revelációként hatott — Németh László említi, hogy ismeretében egészen más-
ként írta volna meg Bolyai-drámáját —, s szerzője akarva-akaratlanul a gyorsan 
fejlődő művelődés- és tudománytörténetírás élvonalába került, akitől most már a 
Bolyai-könyvhöz méltó műveket vártak. Benkő Samu pedig úgy felelt meg a vára-
kozásnak, hogy szép csendesen forradalmasította az egész magyar művelődéstörté-
netírást: megreformálta módszereit, újrafogalmazta célkitűzéseit és kereteit. 

Először is egészen különleges és szoros kapcsolatot teremtett forrásvilágával. 
A magyar művelődéstörténetírás nagyjai persze Takáts Sándortól Klaniczay Tiborig 
mindig is források közelében éltek, írtak és gondolkoztak; ámde Benkő Samu ezen 
túl bensőséges, valósággal személyes és baráti viszonyba kerül velük. A többi tör-
ténész — szerencsés esetben — „megeleveníti" adatait; Benkő Samu ellenben — 
mesteréhez, Kelemen Lajoshoz hasonlóan — eleven forrásokra lel, élő vizekre vezeti 
az olvasót. Ügy ül le faggatni a kéziratokat, ugyanazzal a természetes magatartással 
és észjárással, mint ahogyan a kilencvenesztendős Kós Károllyal — maga is élő 
történelem — elbeszélgetett magafaragta sakkfiguráiról. Nem ölt tudós doktori 
ornátust, nem igyekszik elképeszteni mérhetetlen filológiai tudásával és értelmezé-
seinek szellemességével. Olyan közvetlenül és köntörfalazás-mentesen bánik forrá-
saival, mint a nagyon jó riporter a beszélgetőpartnereivel; Beke György szokta 
ilyen lényegretörő egyszerűséggel megszólítani és megszólaltatni riportjainak szerep-
lőit. Ez az egyszerűség és közvetlenség engedi azután az olvasót is közvetlenül a 
megszólaltatott források közelébe; nyoma sincs Benkő historiográfiájában a forrás-
kritikai akríbia raffinált és monumentális lábjegyzet-kriptáinak s apparátusmauzó-
leumainak. Bolyai János sok évnyi fáradtsággal rendezett kézirattömegéből például 
micsoda megközelíthetetlen, könyvtárnyi irodalommal körülbástyázott, és az összes 
volt s jövendő tudományos vetélytársakat „lesöprő" forráskritikai remekelést sikerí-
tettek volna mások; Benkő Samu ellenben nem fitogtatja jártasságát a kéziratok-
ban, a legszükségesebb másodlagos irodalomra szorítkozik, s hagyja beszélni a for-
rásokat. Nem mintha nem bánna vélük nagyon is kritikusan. Csak éppen nem 
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engedi, hogy a kritika kavicsai eltérítsék és eltömjék őket. Még magától a forrástól 
is védi annak tisztaságát: biztos szemmel s kézzel válogat az áttekinthetetlen kéz-
irattömegben, elválasztja a fontosat a lényegtelentől, az eleven embert keresi, nem 
csontváza ezernyi apró darabra hullt porcikáit. Nem fetisizálja az általa először föl-
tárt kéziratokat, nem akar fényükben mindent újraírni. Szívesen elismeri elődei 
érdemeit, s ahol Bolyai-képe megegyezik az övékével, elfogadja — tisztességgel idé-
zett — megállapításaikat. Mégis merőben új és organikusan összefüggő Bolyai János 
így kikerekedő portréja, s nem kell külön hangsúlyozni, mert evidens, hogy ez az 
igazi. Benkő Samu forrástechnikája evidenciaélményt teremt, a források az ő his-
toriográfiájában „evidenciák" forrásai, Veres Péter-i értelemben. Ezért pontos és 
jogos a címben a „vallomásai" szó, nem az idézett kéziratos anyag kivételes bősége 
és újdonsága miatt. Az idézetek tömegéből konkrét emberi kapcsolatok emelkednek 
ki, ezek rendezik, észrevétlenül szinte, szervessé és életessé a hatalmas anyagot. 
Benkőnek soha sincs rá szüksége, hogy karakter- és jellemábrázolásokkal bűvölje 
olvasóit (s önmagát), az ő emberi kapcsolatokba szerveződő forrásrendszerében 
minden magától a helyére kerül, s még a hiány is forrássá válik, mint például az 
öregedő Bolyai János nem találkozása ifjúkori barátjával, Szász Károllyal, aki 
Bolyai Farkas tanszéki utódaként évekig ugyanabban a kisvárosban él. S a konkrét 
emberi kapcsolatok rendszerében megnyugszik végre az évszázados pör apa és fiú 
között; végleg a történetírás lomtárába kerül a hálátlan, kötekedő, nagyvilági „oszt-
rák—magyar katona-lángelme" rosszfiú, és a meg nem értő hiú, irigy, önmagát 
szétszóró, Gausszal bizalmaskodó, szentimentális kisvárosi atya rémképe. De nem 
mintha Benkő bármiféle vétküket vagy akár gyengéjüket is elhallgatná vagy pláne 
szépítené; apa és fiú teljes egészében bemutatott viszonyában azonban önmagától 
szétválik az érc a salaktól, s bolond (vagy szellemtörténész) legyen, aki ezután is 
összekeveri a kettőt. S ugyanígy tisztázódnak a Bolyaiak kapcsolatai a többiekkel: 
családjukkal, barátaikkal, ismerőseikkel; a nagy Gausszal, Lobacsevszkij jel, a világ-
gal: S bár Benkő le nem ír egyetlen matematikai képletet, és tudatosan tartózkodik 
a nagy fölfedezés bármily futólagos ismertetésétől, mégis jobban megértjük könyvé-
ből a matézis jelentőségét apa és fiú életében s az övékét a matézisében, mint bár-
miből, amit eddig erről írtak. Pedig az nem kevés, és nem is mind értéktelen. 

A megértés „titka" végeredményben Kolumbusz tojása: a források konkrét em-
beri kapcsolatokká rendeződését a „helyzet" mérnöki pontosságú bemérésével ala-
pozza meg Benkő Samu. Így és csakis így érthető meg, a tényleges erdélyi helyzet-
ből, Bolyai János észjárásának szédületes pályája és egyéni életének tragédiája; de 
tán még ennél is jobban tettenérhető Benkő helyzetanalízise a Bolyaiakénál kisebb 
jelentőségű esetekben, ahol a teljesítmény és a helyzet racionális arányát nem 
váltja még fel a lángelme mindig legföljebb csak megközelíthető irracionalitása. Így 
például a Sipos Pált, Beke Sámuelt vagy Ormós Zsigmondot bemutató esszékben. 

Sípos Pál viszonylag jól ismert alakja a magyar művelődéstörténetnek: az első 
nemzetközileg nyilvántartott magyar matematikusként „jegyzik". Ámde Benkő nem 
ebből az absztrakt aspektusból közelít hozzá; őt nem ez a — valljuk be, szívszorí-
tóan sokadrendű — „világhír" érdekli. Ő azokat a tényleges és közvetlen megélhe-
tési, művelődési és emberi viszonyokat keresi, melyek egy ilyen kvalitású ember 
pályáját az akkori Erdélyben meghatározták, kibontakoztatták, behatárolták. Észre-
veszi a hagyományosan kialakult oktatási rendszer lehetőségét arra, hogy egyetlen 
hivatott fizika—matematikatanár, Kováts József munkája nyomán hirtelen föllen-
dülhessen a matematikatanítás színvonala. De látja a feudális korlátokat is: Kováts 
kiművelődéséhez a Telekiek támogatása kellett, Sámuel gróf „mentoraként" járta 
meg a külföldi egyetemeket. Esetleges és esendő tehát ez a lehetőség, ámde szeren-
csés esetben még a tanítványokra is kiterjedhet: Sipos indulását mindenesetre 
Kováts Telekieknél kivívott presztízse egyengette. Előkelő pártfogók s jóakarók ré-
vén jutott később is szászvárosi, illetve sárospataki professzorsághoz. Mindkét helyt 
derekasan megalapozta, illetve megjavította a természettudományos és matematikai 
oktatást, ámde ahhoz, hogy gondolatai az iskola horizontján túlemelkedhessenek, 
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külső inspiráció kellett: Kazinczy fáradhatatlan biztatása. Kazinczy nyelvmívelő 
kapcsolatai persze nagyon jól ismert fejezetét képezik a magyar művelődéstörténet-
írásnak, ámde Benkő az anyanyelvűség igényében a nemesi kultúrapártolás hagyo-
mányos feudális kereteit szükségképpen szétfeszítő ú j erőt fedezi föl. Mert az 
anyanyelvű filozófiai esszé megteremtésével Sípos nem csupán azt igazolja, hogy a 
magyar ugyanolyan alkalmas magvas filozófiai gondolatok kifejezésére, mint a né-
met vagy a latin. Kant, Fichte és Schelling rendszerének tanulmányozása nyomán 
Sípos úgy fogalmazza meg a szabadság problematikáját, hogy abban nemcsak a 
cenzúra, de még a felvilágosodott eszmékkel kacérkodó Aranka György is „eretnek-
séget" szimatol. Nem is kapta meg egyikre sem „a cenzor Imprimatur-ját , s ez 
önmagában véve is sokat mondó minősítés". Ámde esszéi — Benkő nem rest ki-
kutatni — így is terjedtek, másolatokban. S „ez az önmagában véve is beszédes 
érdeklődés jele egyben annak is, hogy Sípos írásai kora értelmiségi világában ob-
jektív szükségletet elégítettek ki." „Filozófiai írásaival Sipos tudatosan vett részt 
kora eszmei harcaiban"; segítette az értelmiségiek kicsiny körében a helyzet tuda-
tosulását. S ezzel a kitörést készítette elő a „feudalizmus zárt hierarchikus rendjé-
ből", hiszen „a helyzettudat változásainak lényegére jellemző sajátossága vizsgált 
korszakunkban a demokrácia hiányának egyre konkrétabb érzékelése, következés-
képpen kivívása szükségességének fokozatos felismerése és az érte vívott küzdelem 
vállalása." 

Az anyanyelvűség és a demokrácia igénye ezeken a tájakon tehát genetikusan 
és elválaszthatatlanul egyesült. A szintézisben olykor az egyik, máskor a másik 
hangsúlyozódott; Beke Sámuel zilahi református pap az ezernyolcszázharmincas 
években például — a korabeli román értelmiséghez hasonlóan, Lamennais abbé ha-
tása alatt — a demokratikus társadalmi átalakulást sürgette és „a feudalizmusból 
való kilábalásnak a külföldi modelljeit" népszerűsítette prédikációiban; Ormós Zsig-
mond is a radikális polgári átalakulás lehetőségeit taglalta Szabadelmű leveleiben, 
hiszen az ő haladáseszményük önként értődőként tartalmazta a népi, illetve nem-
zetiségi szabadság eszméjét. Hasonlóképpen az 1848-as román röpiratok és felhívá-
sok „azt bizonyítják, hogy az erdélyi román értelmiség már kora tavasszal fölké-
szült, hogy megfogalmazza a társadalmi és nemzeti fölszabadulás programját. Ez az 
értelmiség a maga létalapját látta abban, hogy nemzeti Jogait törvény biztosítsa, 
mert értelmiségi mivoltából következett, hogy a román nyelv használatát, anya-
nyelvű kultúrája szabad kibontakozását a demokrácia elidegeníthetetlen részeként 
értelmezze". A magyar és a román demokratikus törekvések nem keresztezték 
eleinte egymást nemzeti tekintetben sem. „Iosif Ighian aranyosbányai ortodox espe-
res »az Európában közelebbről megtörténtek-« legfőbb következményét abban látja, 
hogy »Erdély különböző ajkú és fajú, eddig egymástól elszakasztott fiait egységben, 
testvériségben és barátságban közelíteni s összeforrasztani-« fogja." Az „Eszmék és 
tettek 1848 tavaszán Erdélyben" című társadalompolitikai esszében Benkő Samu fél-
reérthetetlenül demonstrálja, hogy akik a magyarság „javára" korlátozni kívánták a 
többi nemzet önállóságát, azok egyben a radikális polgári átalakulás ellenségei is 
voltak, s fejtegetéseit Simion Bárnutiu elvének szellemében summázza, „mely sze-
rint »nemzet nélkül a köztársaság is átkozott zsarnokság«". 

De éppen ez az esszé mutat ja meg nagyon tisztán az eszmék — s véle az értel-
miség — akciókorlátait. „A világnézeti eligazodásban elsősorban a társadalmi fejlő-
dés elért szintje döntötte el, hogy ki maradt meg bezárva (ideiglenesen vagy éppen 
örökre) a gondolatok szférájában, s velük szemben mely eszmék találták meg a 
maguk természetes ú t já t a tettek irányába, s dúsították maguk is az eseményeket 
alakító-formáló energiákat." Azaz Benkő Samu soha, egyetlen pillanatra se csábul 
el adatai mai kívánságok és értékek szerinti „súlyozására", de mint az eszmék jó 
történésze kötelességszerűen s hűen regisztrálja az uralkodó koráramlatokkal szem-
behelyezkedő meg nem valósult tendenciákat is. Benkő jól tudja, hogy a való világ 
nem a történészek oknyomozó láncai szerint igazodik; valójában választási lehető^ 
ségek teremtődnek, s az értelmiség egyik föladata éppen az alternatívák észrevétele 
s tiszta, kidolgozása. Így például Kemény Zsigmond az ezernyolcszázhatvanas évek 
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elején, mikor a Pesti Naplót szerkesztette, „a nemzetiségi politikának olyan elveit 
fogalmazza meg, melyek tizenhárom évvel korábban Balázsfalván, az azóta Szabad-
ságmezőnek nevezett réten hangzottak el, követelvén, hogy az erdélyi román nemzet 
váljék alkotmányos és szervezett, a törvényhozás házában tanácskozó és határozati-
szavazati joggal felruházott nemzetté". Óva int, nehogy a németesítés bukott poli-
tikáját valamiféle magyarosítás váltsa fel; „Kemény egyenesen nevetségesnek tartja, 
ha valaki azzal hozakodnék elő, hogy a kultúra általános terjesztését össze kell 
kapcsolni a magyar nyelv terjesztésével. . . »-A nemzetiségi igényeknek az ember-
jogokkal és korszellemmel ellenkező ignorálása« bűn, mert az emberi léthez nélkü-
lözhetetlen életfeltételektől fosztja meg az egyik csoport a másikat." A kiegyezéshez 
vezető erők huzavonájában Kemény radikális polgári politikai elvei, tudjuk, nem 
váltak tetté, de lapjában fölsorakoztatta a nemzetiségi probléma legképzettebb ma-
gyar szakértőit, köztük Mocsáry Lajost, aki azután egészen a századelő radikális 
értelmiségi mozgalmaiig (Huszadik Század, Galilei kör) ható politikai programmá és 
testamentummá fejlesztette Kemény nemzetiségi kérdésben vallott nézeteit. Benkő 
régebbi kötetéről, a Sorsformáló értelemről írt recenziójában Gáli Ernő már figyel-
meztet rá, hogy milyen kompetens érzékenységgel vizsgálja Benkő Samu nemzet-
tudat és társadalmi haladás tájainkon különösen erősen és nehezen kibogozhatóan 
szövődő szálait; A helyzettudat változásaiban ezek a vizsgálatok a közép-kelet-
európai értelmiségtörténet világosan meghúzott koordinátáiba illeszkednek. 

Arra is Gáli Ernő figyelmeztetett különben, hogy Benkő Samu szívós követke-
zetességgel folytatott értelmiségtörténeti tanulmányai a konkrét történettudományi 
eredményeken túl fontos elvi megállapításokkal szolgálhatnak „az értelmiség álta-
lános szociológiájához". A jelen kötet ebből a szempontból is nagy előrelépés, s 
minden szempontból igazolja Gáli Ernő várakozását. „A történelemo — összegezi 
értelmiségszociológiai megfontolásait Benkő Samu — sorshelyzeteket hoz létre, s 
ezekben a tudatosság különböző szintjén magatartásformákat alakít ki az ember. 
A tehetség, a tudás és a meggyőződéssé kristályosodott erkölcsi normák egyénenként 
ugyan váltakozó erőtérben szabják meg az életpályák irányát, s a véletlen is elég 
gyakran belejátszik azok alakulásába, de — ha tetszik, ha nem — a megörökölt tör-
ténelmi helyzet határolja körül a cselekvés lehetőségeit. Nem úgy, hogy az egyén 
szükségszerűen megbékél, illetőleg megelégszik azzal, ami születésekor körülveszi, 
hanem úgy, hogy számol vele. Az értelmiségi tudatnak különösképpen az a rendelt 
hivatása, hogy az objektív szituáció megváltoztatására vállalkozik. Csak így szület-
hetnek új eszmék, csak ezen az úton léphet előre a tudomány és a művészet." 

Ebben az általános értelmiségszociológiai keretben azután önként fölszámolódik 
művelődéstörténetírásunk krónikus és gyakran tudós dicsekvésekkel kompenzált el-
maradáscentrikussága. Hiszen Európának ebben a térségében „a változások min-
denekelőtt világbirodalmak mérkőzéseinek az eredményétől függtek, s egy-egy nem-
zedék mór szerencsésnek érezhette magát, ha otthonát nem kellett üszkös romokból 
újraépítenie". Az erdélyi (s mutatis mutandis a magyarországi s a tötibi közép-
kelet-európai országbeli) értelmiségnek, mely számban lassan gyarapodott s szak-
műveltségben gyéren differenciálódott, más föladatokhoz és másként kellett alkal-
mazkodnia, mint a nyugat-európainak. Más lesz tehát az adekvát válasz, kvalitatíve 
is, kvantitatíve is, de ez a különbség nem födheti el a mérce azonosságát, s az érté-
kelés és értelmezés szempontjából ez a lényeg. „Az erdélyi értelmiség századokkal 
ezelőtt megtanulta, hogy önmagát egyetemesen elfogadott mércével mérje: egyéni 
célt, közösségi feladatvállalást, az alkotásban elért eredményt aszerint értékelt, hogy 
mit mutatott az európai szellemi élet hőforrásainak fokmérője." így keletkeznek itt 
a külső világ nyomásának s az egyetemes művelődéstörténet sok-sok áttételen ke-
resztül érvényesülő belső ritmusának interferenciájára példák (Gáli Ernő megfogal-
mazásában „Kelet-európai értelmiségtípusok") és eszmények, melyek „tudományos 
és művészi eredményeken túl magában az élet elviselésében, az etikus magatartás-
ban realizálódtak." Az így megképződő „helytálló értelmiség" érdekli elsősorban 
Benkő Samut. Rájuk irányítva a figyelmet, újrafogalmazta művelődéstörténetírásunk 
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feladatait, hiszen az ő pályájuk, sorsuk, lehetőségeik, korlátaik, helyzetük ismerete 
és reális értékelése nélkül művelődésünk történetében legfeljebb tévelyeghetünk. De 
nélkülözhetetlenek ők „történelmi jelenléf'-ünkhöz is, mert ez az értelmiség „nem 
silány vigaszt testált az utókorra, hanem az ember nembeli lehetőségeinek tiszta 
fogalmakba kristályosodó tapasztalatait." (Kriterion, 1977.) 

VEKERDI LÁSZLÖ 

Requiem egy hadügyminiszterért 

NEMESKÜRTY ISTVÁN: „KIK ÉRTED HALTAK, SZENT VILÁGSZABADSÁG" 
A NEGYVENNYOLCAS HONVÉD HADSEREG KATONAFORRADALMÁRAI 

Egy történelmi film forgatókönyve, melyben az alkotó különböző fi lmműfajokat 
ötvöz egységbe,' s az olvasót, pontosabban a nézőt magával együtt arra biztatja, 
hogy „most pergessük ismét gyorsabban tűnt idők megkopott filmszalagját", majd 
megszakítva a játékot „egy híradófilm könyörtelenségével mutat ja meg" hősei sor-
sát, a téma izgalmától azonban nem hagyja magát annyira elragadtatni, hogy a 
szereplők „James Bond-filmekbe illő, vakmerő, de céltalan kalandjainak bemutatá-
sával" csigázza fel képzeletünket. Hadtörténelmi monográfia az 1848—49-es forra-
dalom és szabadságharc egész katonai történetéről, melyben a történetíró a mű 
szerkezetét is0 alapvetően az időrendi katonai események menetére alapozza, s csak 
a tudományágat, azaz a hadtörténelmet kevéssé kedvelő olvasó megnyerésére han-
goztatja, hogy „nem hadtörténetet írunk", vagy „nem bocsátkozunk hadtörténéti 
részletekbe". Politikai-történelmi esszé, melyben az esszéíró szinte egyszemélyesnek 
látszó kutatóműhelyére alapozva szól a magyar történelem (a világtörténelem) egyik 
sorsfordító korszakáról, ahogyan ezt már eddig is tette Dózsa Györgyről, a Mohács 
utáni korról, az 1542—1552 közötti tíz esztendőről, vagy a 2. magyar hadsereg vere-
ségéről szóló műveiben, hogy a történelem példáival járuljon hozzá a mai tudat 
formálásához, elsődlegesnek tekintve az illúziók rombolását, a tévhitek oszlatását. 
S a mű végül szépirodalmi életrajz-töredék az 1848—49-es forradalom és szabadság-
harc eddig meglehetősen háttérben álló, kevéssé ismert tábornokáról, Mészáros 
Lázárról, de egyúttal történelmi arcképcsarnok is méltatlanul elfeledett, vagy eddig 
ismeretlen hősökről, magyarokról és más nemzetiségűekről, akik a magyar szabad-
ságharcban a világszabadságért küzdöttek. A szerző emléküknek ajánl ja könyvét, s 
adósságot akar törleszteni. 

Sokirányú célját határozott koncepcióval alapozza meg: a) A forradalom és 
szabadságharc katonái és vezetőinek többsége a magyar nemzetért harcolva a világ-
szabadságért küzdött, b) A forradalmi hadsereg tagjai a feladatra készülve vagy a 
harc menetéből következően maguk is forradalmárok lettek, c) Az osztályszemlélet 
úgy érvényesíthető, ha a háborút nem nemzetek, hanem forradalom és ellenforra-
dalom mérkőzésének tartjuk. 

A világszabadságért vívott küzdelem értelmezésében Petőfit követi, a „költői 
elragadtatás mámoros pillanataiban" világszabadságról éneklő költőt. Hozzá méri, 
hasonlítja könyve katonáit, akik szerinte a világszabadság eszméjének éppúgy el-
kötelezett hívei voltak, mint a költő. Ezért az eszméért haltak meg száz- és ezer-
számra az egyéves harc során idegenből hazaszökő lovas és gyalogos katonák, akik-
nek nevét sem tudjuk, akiket megtizedeltek, lemészároltak elfogatásuk pillanatában, 
és kivégzésük előtt azt kiáltották, hogy „éljen a szabadság!" így gondolkodott Vet-
ter, amikor Tiszafüreden e szavakkal buzdította a honvéd hadsereget: „Tőlünk 
remél mindent az elnyomott emberiség. Győzedelmünkkel lehullanak az önkény 
jármai mindenütt, mindörökre." A magyar hadsereg sikerei, a függetlenségi nyilat-
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