Zsigmond Gábor:
A magyar társadalomnéprajz kezdetei
György Endre 1892-ben az Akadémián figyelemre méltó emlékbeszédet tartott
'az akkor már hét éve halott Beöthy Leóról. A neves akadémikus Beöthy csaknem
valamennyi tudományos eredményét elfogadhatatlannak vélte; túlzottnak ítélte a
tudományos elméletekkel szemben megmutatkozó fogékonyságát, kritizálta a társadalmak fejlődéséről, különös tekintettel a magyar viszonyokról szóló elemzését.
György Endre véleménye elfogult és igazságtalan volt, mégis érdemes felidézni,
mert utal — ha negatív előjellel is — Beöthy munkásságának legjellemzőbb vonásaira: egyetemes történeti szemléletére, a megvalósult nemzeti társadalom és államberendezkedés nagy visszhangot kiváltó kritikai vizsgálatára. Ezek a vonások Beöthyt
-a kortársaktól nem csak megkülönböztették, de a kiegyezést követő évtized „átlagtudósai" fölé is emelték.
Zsigmond Gábor munkája már a saját korában is igen vitatott, aztán az utókor által méltatlanul elfelejtett tudós működését tette vizsgálata tárgyává. A m u n k a
címe után ítélve (A magyar társadalomnéprajz kezdetei) inkább tudománytörténeti
vizsgálódást várhatnánk, azonban megítélésünk szerint a szerző ennél többre vállalkozott. A társadalomtörténeti szemlélet hazai fejlődését kívánta bemutatni, különös
tekintettel a kiegyezést követő másfél évtized társadalombölcseleti törekvéseire és
eredményeire. Beöthy Leó társadalomtudományi kutatásainak helyét egy eszmetörténeti folyamatban jelölte ki. És erre minden oka megvolt.
A legfrissebb és legmodernebb történetírói eredmények (főként R. Várkonyi
Ágnes eszmetörténeti munkái) arra mutatnak, hogy a reformkori Magyarországon
kifejlődött a liberális társadalomszemlélet. 1849 után azonban a liberális felfogással
szemben egy erős kritikai vonulat is kibontakozott, amely már az európai pozitivizmus hatása alatt állt, de ez is, csakúgy, mint az előbbi, a hazai polgárosodó társadalomra is támaszkodott. Tehát hazánkban a XIX. század közepén lehet számolni
a liberális és pozitivista társadalomtörténeti szemlélet szerves jelenlétével.
Beöthy
Leó generációja mindezt megtanulhatta elődeitől. Egy olyan társadalomtörténeti
felfogást, amely akkor európai színvonalú volt. Miként tudták a fiatalok ezt az
örökséget megőrizni és továbbfejleszteni?
Zsigmond Gábor utal arra a fiatalokból álló társaságra, amely az 1860-as évek
elején Beöthy Leó, Beöthy Ákos, Kállay Béni, ifjabb Szőgyény László részvételével
jött létre. Rájuk, sőt a néhány évvel fiatalabb Toldy Istvánra és Arany Lászlóra is
vonatkozik az a Halász Gábor által rögzített kép, amely szerint a század második
harmadának végén a fiatalok az öregeknél „egy fokkal még kiábrándultabbak, szakszerűbbek, pozitívabbak: a közgazdaságtan az e s z m é n y ü k . . . Carey, Darwin, Comte,
Bagehot, Lorenz Stein elveit akarják nálunk meghonosítani...". A szemléletében,
politikai meggyőződésében ennyire körülhatárolható egyéni vonósokkal bíró i f j a b b
generáció milyen tudományos választ adott a kor fő kérdéseire?
Többségük úgy fogadta el a kiegyezést követően realizálódott berendezkedést,
mint eleve megváltoztathatatlant, közülük sokan a konzervatív reformok híveivé
váltak (pl. Kállay Béni, Pulszky Ágost), voltak aztán olyanok — m á r lényegesen
kevesebben! —, akik megpróbáltak őszintén és következetesen szembenézni a dualizmus feszítő kérdéseivel (szociális feszültség, nemzetiségi kérdés), de nem jutottak
el egy viszonylag megnyugtató válaszig sem (pl. Arany László). Beöthy Leó szerencsésebb volt mindkét csoport tagjainál. A pozitivista társadalomfelfogást sikerrel
haladta meg az evolucionista történetszemlélet szintjén.
A klasszikus polgári közgazdaságtan társadalomképét, mert már korszerűtlennek látta, elutasította. Véleménye szerint a polgári társadalom nem „összetes, számtalan elemeket magában foglaló egész", amint ezt a liberalizmus vélte, nem „egyes
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egyénekből áll ez a társadalom, hanem olyan organikus egész, melynek az egyén
csak része". Beöthy a társadalmi változások döntő tényezőjéül elfogadta a szociáldarwinizmusra jellemző „kiválás-elméletet", viszont ebben a tekintetben is bölcsebb
tudott lenni kortársainál. Örömmel olvassuk Zsigmond Gábor meggyőző érvelését,
amely szerint ezt az igen veszélyes — az irodalomtörténetírás által túlságosan jelenvalónak és döntőnek ítélt — gondolatot Beöthy sikerrel oldotta fel a személyes
és társadalmi tevékenység együttes rendszerében. A pozitív továbblépés csak úgy
történhetett meg, hogy Beöthy megértette és alkalmazta az ember társadalmi meghatározottságának gondolatát. Ehhez kapcsolódóan fejtette ki, hogy „az ember számára a társadalmon kívüli létei erkölcsileg éppen oly lehetetlen mint physikailag".
Beöthy Leó Carey amerikai közgazdász munkásságára támaszkodva hitt a társadalom célszerű, tudományos irányíthatóságában, a jövő társadalmának optimális
megtervezhetőségében.
Hangsúlyozta a gazdasági-társadalmi folyamatok megtervezésének kiemelkedő jelentőségét. Közgazdasági elképzelései, a védvámrendszer bevezetése, az állami iparpártolás, társadalomfelfogását a gazdasági élet területére is
érvényes módon kiterjesztették. Ügy gondolta, hogy a jövő társadalmának optimális
tervezését és irányítását egy olyan nemzeti állam, amely gazdasági és politikai
ügyekben egyaránt független, sikeresebben elvégezheti, mint egy többoldalúan és
ellentmondó érdekeknek lekötelezett
politikai berendezkedés. Jól látta, hogy a
klasszikus polgári közgazdaságtan elvei (például az aktív külkereskedelmi mérleg)
mögött egyoldalúan fejlett gazdaság is meghúzódhat.
Végeredményben Beöthy Leó érdeme az, hogy Comte statikus társadalomképét
az evolucionizmus
szintjén túlhaladta, a haladás okát részben magában az emberi
természetben kereste, hogy a növekvő politikai, erkölcsi, elméleti zűrzavarban nem
lépett sem az alkalmazkodás, sem a visszavonulás útjára. A róla szóló munka szerzőjének, Zsigmond Gábornak viszont az az érdeme, hogy mindezt végeredményben
hozzáértéssel, sikerrel kutatta fel és adta elő. (Akadémiai Kiadó, 1974.)
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