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A Hiel modernsége

Sécheni Ián laan ké éáada megjelen műé a ecepcióöéne
hagománoan a efomko elő kifeje pogamiaakén olaa, mel-
ben előö jelenik meg iemaikan a fedalim alapjá képő ö-
ének (őiég, nemei adómeneég) megáloaáának igéne. A öeg
eg olan folama imbolik kedőponjáá álik ebben a elbeélében,
mel a -a ienké ponho é a (foadalmi) polgái áalakláho
ee. A hagománo é a okaában i nag hangúllal oábbélő (emé-
eeen a okaában nagméékben leegeűödő) Sécheni-kép ennek
alapján eg fonola haladó , elben a adikáliabb polgáoíá ügeő
poliikokkal haonlóan gondolkoó, ám ében főnemei ámaáából
adódó dahűége, ében lelki alkaának labiliáa mia a égleeebb
megoldáoka elaíó hon  ma. E hagománo Sécheni-kép (külö-
nöen pedig annak egeűíe áloaa) emelle Sécheni modeniá-
ció öekéei megleheően logikálannak űnő éóágban ábáolja,
kedeméneéei eeágaó olának magaáaakén egé a oág
elmaado állapoá áláó, enni akaó é ehhe agonnal illee befoláal
i endelkeő gondolkodó minden egee megoldani ágáá, máé
a omanika koába illő capongó enialiáá jelöle meg. Nelműelé
é gőhajó, bankende é folóabáloá, lóenéé é aúhálóa,
nemei kainó é áoendeé : bá eeke (ahog Sécheni öbbi kede-
méneéé i) a emlíe dik egfomán a polgáoodá előegíéé-
nek, a fedalim felámoláának paleáján helei el, a pojekek kié
Boge kínai enciklopédiájáa emlékeeő módon keülnek egüé.

A Hitel ecepcióöénee gani a modeniáció elődlegeen (bá nem
kiáólagoan) poliikaöénei fogalmakkal íja le, di eenciálabb áloa-
ában éppúg, min a köokaába é a klba leűődö fomájában.
Eein a modeniáció a fedalimból a moden polgái demokáciába e-



eő (poliikai) ámene, ahol a öénaba nemei kiálágok elölée a
egik legfonoabb jelölő, mele logikan, mondjk, a álaójogi ende
áalakíáának kellene köeni – Sécheninél aonban nem íg öénik.

Poliikaöénei koneban a modenég Sécheni eeében időnkén
libealim láik jeleneni. A koneaiim eeágaó koabeli ma-
ga jelenémeejé igála Schle Ián a emeli ki, hog a Hiel a
koabeli köélemén i, a óko i a libeáli mogalom magaoági
niánának ekinee, a endi ellenék felől ékeő bíála (Dee  Jóef
Taglalata) épp e ellen a ’fedáli iéma’ egéé megámadó libealim
ellen iánl . A koabeli köélemén ilen éelmeéének elejed olá
láik aláámaani a i, hog má Sekfű Gla megpóbálja kiagadni
Sécheni a libealim koneából, a kéőbbi akiodalomban pedig
ámalan példá alálnk a idée monda aláámaááa. A feni anl-
mán aonban aé édeke, me áilágí aa, mennie nem egéelmű
a koban a haá libealim é koneaiim köö,  mennie fél-
eeeő, ha e fogalmak mai éelmeéé póbáljk áilleeni a majd ké
éáaddal eelői állapooka. A libeáli Sécheni endekiikájáal
é endeáloaó jaalaaial embeálló Dee  gani édeke
módon a legfőbb ponoka nem kiiálja : a . áad égi felilágol endi-
ég hagománai folaa a oággűléi képiele jelenő kiejeéé
jaaolja (ami egébkén Sécheni ebben a fomában ekko nemhog nem
jaaol, de fel em e), é a jobbágág köeleő megáláá i kíánao-
nak, leheégenek lája (inén adikáliabbnak makoa Sécheninél,
aki önkéne é fokoao, egénenkéni öökálágo áol fel). Schle
gan kiemeli, hog Dee  mindemelle koneálni i aka – de a
familiák coneaiójának kédééel Sécheni i behaóan foglalkoik.
Toábbi különö onáa e koneaiimnak, hog a dahű, alik
koneaiimól éppen úg é éppen aon a alapon haáolódik el,
min a üleőben léő libealimól, ganakko óbbiakho haonlóan
haalommegoáól, a öének almáól, aonómiáól, abadágjo-
gokól é e élékől beél, cak mákén, min a libeáliok .¹

E a fca kép eméeeen égóa imeő lehe : a maga polgáo-
odá aon ajáoága, hog a polgáág hele a könemeég állalja a

¹ Vö. S Ián, fli a konzervativizmus mint politikai pozíció – ado helyen,
ado időben? hp://.aadinee.h/endeenek/koneaiim
_egen_e_ma/chle_ian_eloadaa.hml

http://www.xxszazadintezet.hu/rendezvenyek/konzervativizmus_regen_es_ma/schlett_istvan_eloadasa.html
http://www.xxszazadintezet.hu/rendezvenyek/konzervativizmus_regen_es_ma/schlett_istvan_eloadasa.html


áadalmi modeniálódá égehajójának eepé, má a . áad égén
felűn öbb leíában, min ahog legkéőbb a áadfodlóa a i megfo-
galmaódo, hog a modeniálódá felemá, kéacú oláé ében épp
a eepálá okolhaó. A könemeég gani – a megáloó öének
één áalakló gadaági könee ellenée – alapeően nem ál polgáiá
em gadaági alapjai (kapialia állalkoá), em élefomájá é éék-
endjé ekine. A polgái eepe nem (ahog egébkén Sécheni má
a Hitelben hangúloa) ajá, jól felfogo gadaági édekében ei á,
hanem a neme új, . áadi fogalmá magába olaó nemei ideológia
köeelménendeének engedelmekede (hon úi köeleég, a haa é-
delme é hódíá – cak immá nem kaddal, hanem pennáal, illee ellemi
fenőbbendűég één), mel ideológia íg láólag (ám cak láólag)
aonoá ál a moden nacionalim ideológiájáal.

Kédé aonban, hog ha a poliikai emeöéne fogalmai ilen nag-
méű jelenéóódá manak a koban, elegendő-e aHitel é fogadaáa
leíááho libealim é koneaiim koodináaendeében gondol-
kodni. Annál i inkább édeme felenni e a kédé, me a Hitel maga, bá
e a akiodalomban ikán kap hangúl, meglepően keé kemén poli-
ikai pogampono aalma, holo an, aki egeneen a maga poliikai
elemő iodalom kedőponjakén üdöli.²

Valamele logikabbnak űnhe a kép, ha a modeniáció fő alapona-
lának a gadaági ende áloáá ekinő elbeéléeke eük alapl.
Ebben a eeben a fejlődé onalá megajoló naaíában a pemoden
fedáli gadaágo öbb-keeebb fokoaoággal a moden kapialim
álja fel,  a Hitel e folama egik elő kaaliáoa. Megkíéelhejük a
Hitel kögadaági mnkakén i olani, ám min a kiáólag gadaági
fogalomkén ée kapialiálódá dokmenma, inén nem aalma a
öeg úlágoan ok konkémo. Pogambejelenéén úl (miein a
hieleé leheőé éelée, abáloááa é a őke modíhaóá éelée
lenne ükég) inkább ekölci, éleiellel é egéni éékenddel öeüggő,
indiidáli dönéeke, aka ügeő éeke alálnk benne,  még a Mi
kell enni,  min kell kedeni? című fejee anácai i inkább emlékeenek
a . áad ekölci öpiaaia é a még koábbi ekölcnemeíő iodalom

² Vö. C Láló, Széchenyi István és a modern politikai irodalom kezdetei = A ma-
gyar irodalom történetei. -tól -ig, ek. S M  Mihál, V
Andá, Bp., Gondola, , – .



képielőie, min gadaági pogamiaa. Ami pedig ámoma különöen
édeke, a a, hog épp eek a ekölcnemeíő célú paok é leíáok
keleék a legnagobb oallá : Dee  egik legfőbb poblémája a ö-
eggel példál a, hog Sécheni a é kiáólagoá ei a í oááa.
Még jóal kéőbb, Sécheniel polemiáló köleméneiben i ámalano
felemlegei, hog Sécheni a íben pán húdaabo lá. Mié Séche-
ni íla ol ajon a ellenők egik legfőbb céláblája? Hien a Sécheni
álal feláol célok immá égóa éei olak a maga (nemei) kögon-
dolkodának, mindenekelő a Taká Jóef álal a ciolág nelekén
ag a cinoodá nelekén emlíe dikban, de nem kiáólag i, é
Dee  em e álai célok heleégé onja kéégbe.

Véleménem ein kíélee ehenénk eg ennél jóal ágabb kone-
ú újaolaáa i, mel egemind a modenég fogalmának újaé-
elmeée i lenne. A modenége éleilágkén (pl. Alfed Schü, oma
Lckmann), áadalmi kommnikációk endeekén (pl. Talco Paon,
Nikla Lhmann), illee áadalmi imaginációk öeégekén (Chale
Talo) felfoga nemcak jóal di eenciálabb képe alkohank aól a
poícióól, mele Sécheni Hitel című műe (alamin a e köeő Világ é
a Stádium) elfoglalhao, de leheőégünk nílik a nag poliika- é gada-
ágöénei fogalmak modeniálódában jáo eepének ponoíááa
i. E óbbi feladao eméeeen jelen dolgoa nem állalhaja,  nem i
állalja fel. Célom mindöe annak a kédének a köüljááa, hog mié
jáha a ágabb, áolól em pán kögadaági éelemben ée hiel
Sécheni ein olannia köponi eepe a áadalom haékonabb,
ikeeebb működéében, mi jeleni ámáa e haékonágo é ike,
 milen anlágai lehenek mindennek a áadalmi modenégől aló
gondolkodá ámáa.

. flodernség : közjogi kérdések vagy magánjogi reformok?

Má Kemén fiigmond ámao aa, hog Sécheni efomjaalaai
előoban magánjogi, nem pedig köjogi jellegűek olak,  a köélei e-
ékenég legfonoabb eepének pálája kedeéől a hiaalo-hiaáo
poliika eei hele a álai ee – lénegében a habemai polgái



nilánoágo ekinee.³ Kemén láhaóan némi oalláal emléli e,
mondán, hog Sécheni alán a hele mééken úl i ámakodék a
álai ée, flé]em a ellemi öponoíá társulati téren klbok, ka-
inók, egleek, ééne álaok, lóeen, dománo, ipai é ga-
dáai inéeek álal. A emék ilnemű popagandája ián a góf akkoa
előeeeel ol, hog efomáoi eeinek majdnem kiáó emelűjéé
ee,  néha a alkománo iniúciók álali befolá a álai éé elha-
nagola. Amegegűléeke feledé, a egleek anáckoáaiban ée.
Legalább ilen fononak é egé pálájáa jellemőnek aja a i, hog
Sécheni öekéeinek láólag eeágaó, kaoik engeege mögö
commne enoimkén működik eg minden öefoglaló é éheőé
eő cél, melből kiindla Sécheni pálája nem rengeteg öbbé, hanem eg
ejed é kelleme angol park . E a egeeme  a öbbi édekeke maga alá
endelő cél Kemén ein fajnk bioíáa é nemeebb kifejée ol,
aminek poliikai keee haánknak minden ingadoá nélküli áaálaa
eg elkopo, félig-meddig fedáli, félig-meddig alkománo öeénből
embehe illő, minden álfénől kiil képviseleti rendszerre , megalóí-
áának úja pedig a cinoodá , a ellemi fejlődé, a minél öbb indii-
dm minél magaabb inű fejlődéének előegíée, me cak e, a ilen
éelmű ellemi fejlődé onjamaga án a aó, folamao é fennahaó
anagi gaapodá. Ebben a éelemben ehá a leggadagabbmágná i (ő,
leginkább ő) édekel jobbágai ellemi é anagi gaapodáában, égő
oon ehá önnön kiálágo heleének megüneéében – ahog e
Sécheni a Hitel öbb fejeeében i ékeólóan fejegei.

³ E nem jeleni a eméeeen, hog a endi nilánoág fómai ne ee olna
igénbe, ha céljai é édekei úg kíánák (eől l. V Oola, Széchenyi
és a rendi nyilvánosság fórumai, = Széchenyi flagyarországa és Európa. Tudományos
konferencia, ek., P Ián, K   M Hilda, S V. Pée, B
Mikló, Bp., Sécheni Táaág, .) Iniciaíái aonban ende a hagománo
nemei köélei nilánoág é hiaali ú mellőééel kelekeek, nagé
íg i póbálak működni,  áadalomfomáló eedméneike Sécheni épp aól
áa, hog kíül maad a hagománo nemei poliikai eeken.
K  fiigmond, Széchenyi István =K. fiS., Sorsok és vonzások. Portrék, ek. T
Gla, Bp., Sépiodalmi, , – .
Uo., , .
Uo., .



Keménhe haonlóan fogalma Sécheni efomjaial kapcolaban a
millennima ádolgoo öéneíói mnkában Sala Jóef i : Jellemő,
hog köjogi kédéeke em a Hiel-ben, em a Világ-ban nem ágal, bá
a alkomán-efomoka ő i ükégenek aá. A modeniálódának é a
felilágoodá commonwealth-eméjének a oo kapcolaá Sécheninél
ő i kiemeli : a góf aé nem ágal éleméne ein köjogi efom-
eeke, me meg ol gani gőőde aól, hog eek a efomok
magkól beköekenek, mihel a őle fl. i. Sécheniől] ügee anagi é
köműelődéi efomok megalólnak . A modeniálódá ehá eein
biono fokig önjáó folama : haonlóan a koai kapialia kögadaág-
ani elméleek önédekekből kifejlő köédekől óló felfogááho, i i aól
an ó, hog a megfelelően működő áadalom é gadaág nem i ehe
má, minhog fejlődik é gaapodik – a megfelelő é (imé a felilágoo-
dáho ianúla) a jóan éel öhangban léő működé önkénelenül
popeálá eedméne(ne).

A Hitel épp eé logikai, acionáli úon igekik igaáól meggőni
olaójá, ahogan a inén má Kemén fiigmond éeee: Modoa
ol : a eek meején a eők é emék egeíée, aociációk é kö-
állalaok, emeúlódá é öealálkoó édekek álal ; a jogi reformok
mezején a iahaá cökkenée annak megmaáa álal, hog amel
áldoaba keülnek a gökee áloaáok, aok nemcak a haáa, de a
jogai öláldoó egéne i hanoak . A mű alapaégiája, hog éehaj-
lámene (ön)meg gelée ööni eménbeli olaójá, melnek oán
megimehei ajá poíciója é haája eőégei é genge ponjai, féleée
a acionáli meg gelé aaó,  íg égő oon a megfelelő működé
akadáloó hami, éelmileg poií ag negaí iánban megehel, i-
acionáli balíéleekől , előíéleekől.

S Jóef – B  Lajo, A magyar nemzet története I-IV, . hp://mek.o
k.h/00800/00892/hml/a/00001.hm
K  , i. m., – .

http://mek.oszk.hu/00800/00892/html/tart/00001.htm
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. fliért baj az, ha Széchenyi „sok inakbul álló darab húsnak”
nevezi a szívet?

Ponoan e a ilái é ekeébeli ajáoág, a elá eeencia he-
lei acionaliá ol a, ami alán leginkább aaa a Hitel ellenői é a
ajá bealláa ein e éleméneknek hango adó Dee  Jóefe.

A ia heeége é nag ihangja i maja aonban, hog nem p-
án ílkédéől an ó. Vadena Gábo Sécheni beédmódjának új-
eűégé abban lája, hog a indiidm (egük hoá: a nemee hia-
aloan, poliikailag képielni jogol nemeégből ámaó indiidm)
akí a képielei beédmód hagománáal – a ajá neében beél é
eg megleheően neheen megagadhaó köönéghe ól. Nem a képie-
lei beédmód mi magnk -köönégéhe, mel a hagománo (é a .
áadi nacionalim álal áe) nemei önleíó eoika címeje, hanem
újfaja, a abad éleméncee féájál olgáló, nem éelmei, hanem
előoban acionáli meg geléei álal meghaáoódó köéleménhe.
E alóban joggal ekinhejük eg nilánoágekee nagabáú új-
aéelmeéi kíéleekén (…) alamin eg új ípú áadalomekee
léehoááa iánló adikáli öekéek halmaakén i . A beédmód
pedig, mele hanál, ehhe a új – mondhajk úg, hog moden – áa-
dalmi modellhe illekedik.

E a újfaja köönég képe kell, hog legen a egedi é a álalá-
no, a egéni élelé é a álaláno emék, illee a magánédek é a
köédek kööi folamao áláok éelmeéée.¹⁰ Épp e a ocillálá
le ganakko a i, ami kijelöli é kölcönöen éelmei e ké pól,
úg ée leheőé elkülönüléüke é megkülönböeéüke, hog eköben
egmáa alágka i láhaóá ei. E a köönégfelfogá é megó-
lalámód, éleménem ein, emelle újaéelmei, új aalommal öli
meg a fedalim–moden képielei demokácia, pemoden–moden el-
lenépáoka i. A hagománo (fedáli) nemei poliikai nilánoágban
a képielei beéd nem ei leheőé egéni é köédek elkülöníéé.
A éelmi poliiálának, a köjogi kédéek köépponban aáának (é
egemind a elje maga neme édekéel aló aonoíáának) épp

V Gábo, A Hamvvévő lozó ája. A Hitel-vita eszmetörténeti helyéhez, Sá-
adég, / . .

¹⁰ Uo., .



a a alapja, hog a nemeég testületként, nem pedig indiidmok ak-
álian, alamel köö celeké édekében léejö áláakén lép fel e
nilánoágében.

A moden áadalmi nilánoágnak pedig ponoan e a egik leg-
fonoabb é legajáágoabb onáa, legalábbi Chale Talo ein.¹¹
Poliikán (mámin a poliikai haalomgakolá féáján) kíül helekedik
el, e a áloga a é kani magánhanálaának, agi annak a leheő-
égnek, hog megíélje a legiimiá, illee a poliikai haalma acionáli
bíálaban éeíe, ami Habema a polgái nilánoág fő feladaának
ekin. Emelle pedig adikáli eklaiá jellemi, ami a jeleni, hog
nem cpán a áadalom ieni megalapoáának eméjéel áll emben,
hanem minden olan eméel, amel a állíja, hog a áadalma koni-
áló eő úlma a éppen akáli, köö celekéek injén .¹² E egéb-
kén öeegeeheelen a ői alkomán poliikai neléel i (Taká
Jóef gondolameneée ala), miel a abban hi, hog a áadalma
megalapoó öéneűég időlen idők óa léeik, a miik előidőkből
ámaik.¹³ E megalapoó öéneűégek emelle hieachik ekölci
ende i előínak a áadalom agjai, éegei ámáa, é klik ieleben
éeülnek, minhog megáloahaalanok (megáloaák a ado
áadalom égomláá idéné elő) é iacionáliak (a í aá köee
kell elük aonolni, a é hideg igáló ekineének i ninc kee-
nialója). A áadalom meghidegedée (ami gakoi ád a . áad elő
felében) eé i állha olan oo kapcolaban a neme fenegeeégének
éééel – égő oon pedig eé álha bámifaja énlege áadalmi
modeniáció kíéle a fedáli nemei nemefelfogáho eeen köődő
maga nacionalim ámáa elfogadhaalanná.

Bá Sécheni láólag áolól em eee el a áadalma koniáló eő
ancendenciájának gondolaá – ámo helen alálnk hoú bekedé-
eke a neme fennmaadáának fonoágáól, a haa ekölci koodináa-
ende megalapoó oláól, a köeleégekől é feladaokól, melekkel

¹¹ Chale T , flodern társadalmi imaginációk, fod. S  Ee = Sokféle
modernitás : a modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban, ek. N 
 Pée, H  Kaa, O Máon, fi Máé, Bp., L’Hamaan,

. – .
¹² Uo., .
¹³ Vö. T  Jóef, Politikai beszédmódok a magyar . század elején (A keret), IK

/ – . – , illee T , i. m., .



a haának aonk, Chale Talo gondolamenee alapján alán láhaó,
mié álhao el Sécheni álláponja mind a koabeli adikáliok, mind a
koabeli koneaíok néeeiől. A acionáli okági ionok ein el-
endee heleképek é ennialók, bá nem küöbölik ki a ekölci köe-
leég dimeniójá a kö jaáé állal feladaokból, mégi má öeüggébe
heleik aoka. A enedélek hele a édekek adják a bio háee,¹ a
alapo é amoiáció, a í hele a é álik alkodóá, a öökkéalóág
hele a idő, a eüle (end) hele a indiidm. A édekek (a kapialia
éelé ein) aé bioíhanak iládabb alapo eg áadalom, eg
neme működééhe é öeaááho, min a magao éelmek, me
ükégleeken alaplnak é ükégleek kielégíéée öönönek. A haá
eeni é haladááé, fejlődééé enni a Hitel gondolamenee alapján
paado módon a legenebb édek.

Eg oábbi moana inén fono jele annak, hog a Hitel (é a e
köeő Sécheni-könek) alóban nagon köel keülek a álalnk ime
(Chale Talo kifejeééel éle) moden áadalmi imaginációkho, e
pedig a jelen feléékelődée é emancipálódáa. Sécheni – imé a ációa
hagakoa – hioiálja a öénalkoá folamaá, hangúloa, hog
a embeek igénei álonak a áadokkal, ahogan a nemeek köülmé-
nei i, íg magáól éeődik, hog aok a öének, melek jók leheek,
mondjk, a aájáá ag a öök hódolág koában, nem felélenül jók a

. áad ámáa. Eé (megin cak a neme fennmaadáa, egéége
fejlődée édekében) nemcak leheége, de egeneen ükége i a öé-
nek felüligálaa, é eeleg a ko igéneinek jobban megfelelő öének
alkoáa. A időbeliég hangúloáának köekeében a alapíá eméje
kikeül amiik őidőkből é úg ekinik, min ami a embeek a jelenben i
meg dnak alóíani. Má óal olaalamié álik, ami kollekí celek-
éel éghe lehe inni a ián eklái jelen időben .¹ Nem élelen,
hog eel kapcolaban a legambialenebb (é legpaadoabb) Dee 
álláponja : úg aja áloahaalannak a alkomán, a akalao ö-
éneke, hog köben Sécheninél i adikáliabb öénmódoíái (
íg égő oon alkománmódoíái) jaalaoka fogalma meg. Mégem
ellenmondá e: a újaalkoá, a újaalapíá leheőégé elei, a hago-

¹ Vö. Albe O. H , Az érdekek és a szenvedélyek. Politikai érvek a kapitaliz-
mus melle annak győzelme elő, fod. P Pée, Bp., Jóöeg Műhel, .

¹ T , i. m., .



mánho aló hoánúlá pán jaígaá, nem áalakíá jelen a
koneaíok ámáa.

A em élelen, hog a . áad égéől ehhe oppan haonló kédéek
meülnek fel a nelel, a iodalommal, a nemei jelleggel é ok minden
máal kapcolaban. A iodalmi eedeiég pogamja (é a ellene felhoo
ádak) éppúg felidéheő i, min Kölce öpengée a nemei hagomá-
nok hiánáól é újaalkohaóágáól, eeleg a égiég nomoáa a népi
dalokban ( eálal hoabb áon a népieég hagománkén, ő, a nemei
hagomán őőjekén aló feléékelée), de e gondola holddaába ao-
ik a kiikai megíéleheé köüli ia i – különö ekineel a klai-
kokól alkoo kiikai éleméneke é a klaik minákól, émákól,
fomákól aló elfodlá. Édeme felidéni példál a épp Dee  Jóef
álal alapío é ámogao Felő Maga Oági Minea egik -o
cikké, mel ponoan e a áloá íja le a kiikában. A . áad égén
gani megjelen a kani új Kiika Filoo a , mel a kiiki gakolao
nagon o iánba befoláola : a heleég é a bölceég felmaáa é
megőée hele a egéni élemén, a okokodó éelem keül előébe,
ő, e a újfaja kiika nemcak hog a hagomána, a öénei dika
aló ekine nélkül ee-fel, a’ mi néki ee , de elég meé ol felenni
a i, a’ mi ennek ag annak a’ égi iónak mondania kelle olna .¹
Holo, íja a cikk eője, nem a akaom én, mi Kan, mi Pal iél,
dni, hanem mi mi éelemben mondak, iak a’ Régiek .¹ Mindamelle
elimei, hog némelleke a’ égiek köűl egéen má em-ponból e-
kinünk mo ,¹ min koábban, ám e nem a jeleni, hog a mai kiik
eé ein alkohana má, új abáloka ag iodalmi éékende a
klaikok hele, pán a, hog jelen poblémáinka, gondolaainka
má álaoka alálhank eeleg a oábba i állócillagokkén agogó
klaikokban.

Öefoglala minde, úg űnik, hog a áadalmi modeniálódá ála-
láno apaalaáól an ó, mel a áalakló nilánoág ámo eüle-
én felbkkan,  hoan (egéenmáig húódóan) iapoícióka jelöl majd ki
a hagomán, a legiimiá é a modenég fogalmai köüli öecapáokban.

¹ fln.n.] A’ mult Század’ fáradozásai a’ ffritikában, Felő Maga Oági Minea,
. júli, .

¹ Uo.
¹ Uo.



. flodernizáció és „csinosodás” : a modernség mint a felvilágosodás
közjó-programjának megvalósulása

A haonelűég önmagában i nagon neheen alál a a modeniálódó,
fcán polgáoló maga nilánoágba,  e a ú kéőbb áadál ka-
naokkal, hacokkal, meghaonláokkal, kiekeő ideológiákkal eheen
a gadaági haon öbböi megagadááho é megbélegééhe eee
a . áadban.¹ Mié ei ajon meg Sécheni mégi a ikeeég egik
legfőbb fokméőjéé a gadaági hanoágo? Legen aé a’ ónok, ki
öldmüelé jaaol, bá legékeebb é iehaóbb előadá i, nem fog
annia modini, min eg áa ámolá, mell a’ neeége bionolja. –
Féle aé minden pompá é féne ajánláal, mell enhiam geje
’ feneke ninc, ’ aé éppen ol ebeen lobban fel, min a’ almaű,
de oább e a ; ’ előe inkább a’ hidegéü ’ jóan ámláláal, me
gadálkodában, keekedében cak haszon ag nyereség reménye modi
– olak,  ehhe haonló idéee igen oka alálhank.²⁰ A neeége
gadálkodá pedig a haa féné nöeli, híneé é poíciójá eőíi a öbbi
nemeek köö. A pobléma pee ében a, ami Sécheni a egeé-
é hiánának nee, hog dniillik okan em elő aják a neeége,
de öidláóan: eg-eg eencélen, a haa gadaágának egéée igen
iaaó haá gakoló endelkeé, öén ag oká haonéleői
oko önédekből gáolják a fejleő, é a nagobb é ámáa i hano
hoó efomok beeeéé.

Önmagában a neeég, a gadaági haon ehá még nem okelenül
e ikeeé eg eülee, a haonnak egé folamaoan moog-
nia, foognia kell, hog beölhee fnkciójá, máé egfaja ekölci-
menaliábeli fejlődée i ükég an (olna) mindehhe. Sécheni gan-
i a haáé aló mnká a egéni dönéek, a indiidáli ekölci fejlődé
folamaában i elhelei, min logik é a lélek ámáa kielégülé (ehá
imé hano) hoó celeké : a lélek palléoáa, a ökéleeedé ükég-
képpen eei el ide a egén. A köjó é a cinoodá poblemaikájának
könáni akiodalmából egelen ála eenék kiemelni a koábban

¹ Többek kö e öéne ée biono apekai ekine a magaoági ho-
loka, a ábok kielepíée, a klákok elleni küdelem é álalában a po 
fogalmának kiáááal kíéleeő kommnia gadaágpoliika.

²⁰ G  S  Ián, Hitel, Pe, Tane é Káoli, , – .



má idée Chale Talo-anlmán egíégéel, mel ál éleménem
ein oo kapcolaban áll Sécheni nag öpiaainak modeniáció-
képéel.

Talo a ngai modeniá igálaa oán aa a köekeeée j-
o, hog eencéebb a modeniá önéelmeéei, min eméi i-
gálni. Eeke a önéelmeéeke áadalmi imaginációknak neei, mele-
ke nem emék halmaakén kell elképelnünk, inkább olamikén, min
ami leheőé ei alamel áadalom gakolaai aálal, hog éelme
ad nekik .²¹ (Vagi kici Focal dipoií-fogalmáa, ag még inkább
Lhmann médimfogalmáa emlékeeő módon.²²) Úg gondolja, hog a
ngai modeniá kialakláában (ahog eméeeen má modeniáo-
kéban i) fono eepe jáo a, hog a áadalom moáli endjéől új
elgondolá ülee. Ennek a új moáli endnek a képei alapeően Goi
é Locke elméleeiből eednek, é nagon elének a pemoden áadalmi
imaginációól. Talo a pemoden moáli end ké nag ípá különíi
el, a okájog eméjén alapló, illee a, amel ein a áadalmi hi-
eachia a komo hieachiájának iaüköée. E endek áhágáai a
embei ilágo meghaladó ellenhaá álanak ki – a elhajláok égee
köekeménekkel jának. A áadalmi fnkciók elendeée nem eelege,
hanem nomáli (a lábaknak eméeől foga a fej ala kell lenniük).
A hieachik komplemenaiá ele aonban nemcak a endek köö
ééneül, hanem a áadalom minden eüleén (fé é nő köö, ülők
é geekek köö, ú é olga köö, öldeú é paa köö, a anl eli
é a ömegek köö).

A modenége jellemő új nomaí end kiindlóponjá aonban a
indiidmok illee a a köeleeégük jeleni, hog kölcönöen olgálják
egmá ; a megkülönböeé pedig úg jelenik meg, min e köeleeég
leghaékonabb eljeíéének a módja .²³ E a ideáli end a élőlének
önfennaái ükégleén alapl, íja Locke,  hoáei, hog Ien aé
háo fel minke a éelem é a fegelem eejéel, hog a leghaékonabb

²¹ T , i. m., .
²² Vö. Michel F , Dispositive der flacht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit,

Belin, Mee, . ; Nikla L , Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen
eorie, Fankf, Shkamp, .

²³ T , i. m., .



módon égeük a éleünkmegóááho ükége eendőke .² A egeé-
é é a kölcönö olgála a klcfogalmak, eek eik leheőé a neeége
ceé a embei kapcolaokban. Talo hangúloa, hog e a felfogá
égő oon a gadaági eékenége (min endee, béké é podkí
celekedee) ei ehá a embei ielkedé modelljéé é a hamonik
egüélé klcáá. A ciolág, a ciiliálódá úja a keekedelem felé
fodláon á ee : a . áadban megapoodnak aok a élemének,
amelek a gadaági eékenége a békéhe é a endeeéghe eeő
únak ekinik. E a elméle álik a áadalmi imaginációban laankén
modellalkoóá: a endnek e a új fogalma (…) abban áll, hog a áa-
dalma a emelé, a cee é a fogaá egmába illekedő eékenége-
inek egüeekén, ’gadaágkén’ kedük emlélni (…). A gadaág eől
foga má nem cpán a háaáokban é a államon belül mindannink
ámáa ükége eőfoáok alamilen aoiá álal öénő keeléé
jeleni. Hanem a i meghaáoa, ahogan a embeek kapcolaban állnak,
alamin a egüélé féájá, amel elileg önmagában i működőképe,
hacak nem fenegei aa é kon ik. ²

SécheniHitele a egik elő köekeee maga példa a áadalmi ima-
gináció een áalaklááa. A fejlődé haonlaai ende gadaági eüleől
kölcöni é ion : a gadaági öéneűégeke a áadalmi éle egéb
ceeionaial páhamba állía igekik megilágíani. A hódíá – a
eelmi hódíá i – cee: alami alamié. A koabeli köélei iodalomban
ol gakoi hacáai meafoáknak nomá em aláljk. A foadalminak
űnő jobbágfelabadíái jaalaoka, a paaok eheinek cökkenéé,
a köeheielé iánába öénő elmodlá inén gadaági éek é
eekkel öhangban léő gadaági meafoák magaáák.

. A hitel értelmezési tartományai – a hitel mint a társadalmi
kommunikáció katalizátora

Agadaági háamaadá legfőbb okakén a hiel híjá jelöli meg Sécheni,
a ó gadaági élebeli hanálaánál jóal ágabb jelenében. Eé i eeli

² John L , flásodik értekezés a polgári kormányzatról, fod. Ende  fiolán, Ko-
loá, Poli, . . Idéi : T , i. m., .

² T , i. m., .



á mondanialójá innenől a ekölci fejlődé eepée, hien a hiel jelen-
émeejébe olan fogalmaka ool, min hi, megbíhaóág, bialom. Van
emelle még eg klcfogalom, amele a hiele, hielképe áadalom
léejöéhe alapeőnek alál, e pedig a ilágoág, aa nilánoág, á-
ekinheőég (a köügekben). Ha gani a ionok nem áekinheőek,
a a felek köö bialmalanágo ül, ami ion leheelenné ei a üle
megfelelő működéé, ado eeben má aká léejöé i.

A ágabb éelemben e hiel ehá a áadalmi kommnikáció cee-
ionainak kaaliáoa, ahogan a anagi éelemben e hiel a ga-
daági ceéké. E a gondola a kéőbbi áadalom- é poliikaelméleek-
ben megleheően fonoá ál. A bialom fomáiól é a ado áadalom
gadaági ikeeégéel aló öeüggéeiől ía Fanci Fkama aa
emlékee (öbb min máfél éáaddal a Hitel án), hog öeüggé an
a áadalmi bialom de cije é a ado gadaág poblemaik fejlődée
köö.² A áadalmi imagináció bioíja a a médimo, mel bialmi
háló eemhe a kommnikáció paneek köö, é előegíhei (öbbek
kö) a gadaági ionok fejlődéé i.

Édeke onáa Sécheni gondolameneének, hog a angol miná
em elő aa lénegében feláol eg ilen leheége köö áadalmi
imagináció-háee, feléelee, hog e homogeniálja majd a áadalma
annia, amennie a a popeiá beindíááho ükége. A’ ok ébül
pedig , íja, mellek nemcak öekapcola nincenek, de onó eő
helemég ine ialökő eő ejenek magokban, mikép leheen alkoni
gánio, alóban okkal könnebb min gondolnók: ’csak igen messze ne
keressük a’ ragaszt, hanem magunkban. Kiki eee felebaájában a’ haa 
’ embe, ’ ne née, mi módon e ámo Ienéel ’ mell on igekeik
mennek oágá eléni ; ne káhoaa ióbajáá – be jól illik ide e a’ baj !
–, me, eem, némelko e- í ö ag j- , ag bl-, l- ból ól hele, ’
a’ . ; ne üldöe honbelié cak aé, me Góf ag Báó ’ ion, ’ ége
ne een meg enki, miel iielő, keekedő, polgá ag paa ’
ion. ² A koabeli kögondolkodában e a köö, a bialma leheőé
eő háee a neme áéelmee é némileg modeniál fogalmában
póbálák megalálni. Sécheni eel emben, min lájk, nem ee helei
a hangúl, hanem egfaja anopológiai éelemben e egenangúága.

² Fanci F , Bizalom, fod. S Pál Láló, Bp., Eópa, .
² S  , i. m.,



A kéőbbiek oán aonban, úg űnik, e a köönek feléelee háé a
maga áadalom eeében nem bionl elég eőnek ahho, hog meg-
eeme a ükége bialomine. A niellálá a ege áadalmi éegek
illee nemeiégi é allái copook köö jobbáa cak láólago ol,  a
diegen áadalmi egégek nagon oka megőiek abból a pemoden
hieachik komplemenaiából, mel igoúan elája egmáól e co-
pooka – biono copookól pedig a köö é, a áadalmi nilánoág
eléheőégé i megonja, nem felélenül hiaaloan, ám annál haékonab-
ban.

A hiel aonban nem eljeen egenlő a (áadalmi) bialommal, i gani
a kommnikáció pane kap alami heleeíéül a ceefolamaban.
Épp e folama abáloáá ogalmaa (legalább gadaági éelemben)
Sécheni – a hiel gani egee elhalaó , ganakko bioíék i
a gadaág endeében. A heleeíé, a üe hel poblémájá hoa
jáékba, a imboliáció imboliációjakén, gani ilenko alami úg
fogadnk el, minha alami má lenne. A koabeli hieleéi gakolaal
Sécheninek a egik legfőbb poblémája, hog alóban alami máól
ol ó, nem lehee aló ééke lajdoníani a hiel álogakén felfogo
ingalanagonoknak,  e a ülei bialma é moál gakolailag emmié
ee. Ami koábban a alódi, banki éelemben e hiel hele léee, a
lénegében alamiféle eméle bialmon alapló kockáaállalá ol, ami
Sécheni nem gő oooni. A Hitelben a i leögei, hog a eméle
bialom é a hiel ké nagon eléő dolog:

Keeén jóéőéginkben higjünk minden embeül jó ;
pén, keekedé, alkomán dolgában mindenkiől pedig a’
legoabba – g fognk een ’ a’ má ilágon boldoglni.
Hagjk aoka éékenen eneniáni, kik mindég kölcönö
biodaloml álmadonak, minha cak enek kö laknánk.
Ha g olna, min ők hiik, e conac, e eamenm, e
obligaio nem kellene, ő még a’ Cop Ji i elégehenők,
’me a egmáho onó ép biodalom mind eeke ük-
égelenekké enné. De ill ábándoók, kik Eldoádóban élik
magoka, ag minden agonika eleeék má nag bio-
dalmok mia ’ alamináa olak, ag a’ mi még inkább
hiek, máoka calni akanak, a’ mi ollanokon könnebben
ihenek égbe, kik binak, min a’ kik nem binak, me aok
magok adják oda a’ miek an, eek pedig eláják.



Vigáa igük ehá főképen pénbeli dolgainka, ag hog
ilágoabban mondjam, enkiben ne bínk akán.²

A hielág ámeűíheő éékké áláa eméleleníi, endediálja
a hieleéi folamao, ami hoabb áon a áadalmimobiliá előegíőjé-
nek bionl, ha nem i felélenül úg, ahog alán Sécheni eee olna.
Biono éelemben hoájál a áadalom homogeniálááho é dinami-
álááho, de önmagában nem lehee elegendő e folama égig ieléhe.
A hieleé elől elháló öéni akadálok a Sécheni álal hiánol ágabb
éelmű hiel, jobbanmonda áadalmi bialma nem dák megeemeni.
Holo Sécheni ámáa a (pénbeli) hiel bioíoa kapialiálódá cak
ekö a modeniálódá, agi a palléoo, műel, popeáló, minden
polgáa ámáa a köjó leheő legeljeebb elééé bioíó állam felé eeő
úon. Amenniben elfogadjk, hog e áadalmi bialom foka fono jelölője
a moden áadalmi imagináció milenégének, é eel öeüggében a
moden áadalmi nilánoág működőképe olának, akko a mond-
hajk, hog Sécheni -ban alóban a modeniáció alán legfonoabb
éneőjének enele köné.

² Uo., .
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