
egyszerûen ízlés vagy társadalmi ho-
vatartozás kérdése, nem nyelvi-nyel-
vészeti ügy.

Nincs terem akár csak a legfon-
tosabb témákat felsorolni, amelyek-
kel Nádasdy foglalkozik. És hiba is
lenne szemezgetni: minden írása
fontos, s jó akkor is, ha én az adott
kérdésben történetesen nem értek
vele egyet. Én például, vele szem-
ben, kifejezetten kedvelem a munkál
és a hajaz szóalakokat. De borzasztó
és unalmas lenne, ha minden nyelvi
kérdésben egyetértenénk, egyet kel-
lene értenünk.

A nyelvmûvelés, a nyelvvédelem
csak a nyelv használatát védheti, ál-
landóan változó mivoltát nem befo-
lyásolhatja. A nyelv alappillére nem
a szó, hanem a szabályrendszer. S ez
a szabályrendszer erõsebb az emberi
akaratnál. A szóhasználatot meg-
próbálhatjuk befolyásolni, talán el is
érhetünk némi sikert; egy darabig
talán még nem fogunk soppingolni
(én például életem végéig vásárolni
fogok), de már minden fokozódik
(mint a nemzetközi helyzet), mint-
ha nem lenne képes erõsödni, nö-
vekedni. De ez ízlés kérdése. Le-
het, hogy a jövõben tényleg úgy
írunk-beszélünk majd, mint MZ/X.
A nyelv öntörvényû. Kikapcs. Visz-
lát.

CSILLAG ISTVÁN

(Magvetõ Kiadó, Budapest, 2003, 
316 oldal, 2290 Ft)

DEÁK ÁGNES --
MOLNÁR ANDRÁS:

DDeeáákk  FFeerreenncc

A Deák Ferenc születésének kétszá-
zadik évfordulója alkalmából megje-
lent életrajzi kötet lényegretörõen,
mégis precízen mutatja be a 19. szá-
zadi politikusnemzedék egyik legna-
gyobb formátumú alakjának életét
és munkásságát, tisztelegve a már
kortársai által is a haza bölcsének ne-
vezett Deák emléke elõtt.

A kerek évfordulóra önálló kö-
tettel is jelentkezõ Molnár András
A fiatal Deák Ferenc címû - a Szép-
irodalmi Figyelõ elõzõ számában
már ismertetett - hiánypótló mo-
nográfiája alapos elemzését adja
Deák Ferenc élete elsõ harminc esz-
tendejének. Így a már korábban is-
mertetett diákévek és pályakezdés
bemutatása helyett most Deák életé-
nek további szakaszaival foglalko-
zunk részletesebben. 

Deák a negyvenes években jo-
gászként és országgyûlési képviselõ-
ként is aktív szerepet vállal a polgári
átalakulás küzdelmeiben; õ önti vég-
leges formába a reformtábornak
egységes programot adó 1847-es
Ellenzéki Nyilatkozatot. 1848 má-
moros márciusa után, az elsõ felelõs
kormány felállását és az áprilisi tör-
vények ünnepélyes elfogadását kö-
vetõen Deák sok bátorságot és meg-
fontoltságot igénylõ igazságügymi-
niszteri tevékenységét ismerhetjük
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meg. A mindennapi megfeszített
munka mellett is marad ideje a ma-
gyar közjogot és büntetõjogot meg-
reformáló, tehát az egész magyar
jogrendszert modernizálni kívánó
elméleti tanulmányainak papírra ve-
tésére. Deák, megtapasztalva a békés
és tárgyalásos úton való megegyezés
teljes csõdjét, a fegyveres harc meg-
indulása után egyre inkább a háttér-
be vonul és szorul. Kossuth 1849-es
politikájával már nem tud azonosul-
ni, így nem vesz részt a Habsburg-
ház trónfosztását és a függetlenséget
kimondó debreceni országgyûlés
munkájában sem.

Az együttes osztrák�orosz táma-
dás és a kétfrontos harc következté-
ben vereségre ítélt szabadságharc le-
verése után a bécsi udvar részérõl ke-
gyetlen megtorlás kezdõdött. Sokan
börtönben vagy bitón végezték, a
legtöbben emigrációba kényszerül-
tek, de Deák perbe fogásától és elíté-
lésétõl még a kíméletet máskor nem
ismerõ Haynau is eltekintett - foly-
tatja az életút ismertetését Deák Ág-
nes. Az ifjú Ferenc József és a csá-
szári udvar felszámolta a birodalom
országainak és tartományainak füg-
getlenségét, intézményeinek mara-
dék önállóságát is, és önkényuralmi
módszerekkel irányította a Habs-
burg Monarchiát. A magyar hagyo-
mányoktól merõben eltérõ szelle-
mû, kizárólag a központi akarattól
függõ új államapparátussal való
együttmûködést az ötvenes években
� Deák magatartását szem elõtt tart-

va � a nemzet nagy többsége elutasí-
totta. Ausztria 1859-es háborús ve-
reségét követõen az uralkodó me-
neszti Bach belügyminisztert, és az
1860-ban kiadott �októberi diplo-
mában�, majd az 1861-ben közzé-
tett �februári pátensben� már kény-
telen bizonyos alkotmányos jogokat
biztosítani a birodalom országai szá-
mára.

A több mint egy évtized múltán
végre újra összehívott magyar or-
szággyûlés Deák vezetésével azon-
ban 1861-ben sem �engedett a
negyvennyolcból�, és ragaszkodott
az áprilisi törvényekhez. Az életrajz
a provizórium évein (1861�1865),
majd a híres �húsvéti cikk� (1865)
megírásán keresztül a kiegyezési ja-
vaslat (1867) elfogadásáig kíséri fi-
gyelemmel az államférfivá érõ Deák-
nak a császárt képviselõ politikusok-
kal történõ magánbeszélgetéseit,
majd hivatalos tárgyalásait. Az
újabb, 1866-os osztrák vereség -
amelynek következtében a Habs-
burgok kiszorulnak Itáliából, így
nélkülük, porosz vezetéssel valósul-
hat meg a német egység - után fel-
gyorsuló tárgyalásokon végre meg-
egyezés születik. 1867-ben, a �kö-
zös ügyek� kidolgozásával, jórészt
Deáknak köszönhetõen megszületik
az Osztrák�Magyar Monarchia.

A könyv utolsó lapjain a minden
kormányzati pozíciót és tisztséget
visszautasító, mégis �intézménnyé
váló�, az Angol Királynõ szállodá-
ban, tisztelõinek és barátainak társa-
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ságában adomázgató, nagy tekinté-
lyû Deák Ferenc életérõl, majd
1876-ban bekövetkezett haláláról
olvashatunk.

SZELKE LÁSZLÓ

(Vince Kiadó, Budapest, 2003, 184 oldal,
2495 Ft)

ROMSICS IGNÁC:

VVoolltt  eeggyysszzeerr  eeggyy  
RReennddsszzeerrvváállttááss

Romsics Ignác történész, akadémi-
kus már könyvének címével is jelzi,
hogy a rendszerváltás történetét né-
mi nosztalgiával, mégis tárgysze-
rûen kívánja feldolgozni. Az elõszó-
ból megtudjuk, hogy 2002 nyarán
Prohászka Imre, a Népszava egyko-
ri fotóriportere kétszáz, 1987�1991
között készített fotót mutatott neki,
ami annyira lenyûgözte és olyan em-
lékeket ébresztett benne, hogy a fel-
kérésre, írjon hozzájuk kísérõszöve-
get, azonnal igent mondott. Azon-
ban amikor írni kezdett, úgy
döntött, hogy foglalkozásához hûen
nem esszét, hanem történeti munkát
készít, így nekilátott a forrásgyûjtés-
nek. Végül nem a fotóknak lett kísé-
rõszövege, hanem a szöveg kiegészí-
tõje lett a fotóegyüttes.

A könyv négy fejezetben foglalja
össze az eseményeket. Az elsõben
(Okok és elõzmények) bemutatja, ho-

gyan jutott el a magyar társadalom a
rendszerváltásig. A külpolitikai okok
mellett részletesen és lényegretörõen
elemzi a belsõ okokat is. A gazdasági
folyamatokat, a kulturális mozgáso-
kat, az emberek szellemi átalakulását,
késztetésüket a szabad véleménynyil-
vánításra (lakitelki találkozó, Repü-
lõegyetem, beatzenekarok, képzõ-
mûvészeti irányzatok, szamizdatok
megjelenése stb.) és a hatalom vá-
laszlépéseit egyaránt bemutatja.

A második fejezet (1988. Az át-
menet elsõ éve) Kádár hatalomtól va-
ló megfosztásával és az ebbõl követ-
kezõ állapotokkal foglalkozik. Grósz
Károly hatalomra kerülése és az el-
lenzék párttá szervezõdése felgyor-
sítja az addigi folyamatokat. 1988
szeptemberében a Magyar Demok-
rata Fórum független mozgalommá
válik. A Fiatal Demokraták Szövet-
sége márciusban alakult meg, no-
vemberben pedig a Szabad Demok-
raták Szövetsége. Ezzel egy idõben
számos utcai tüntetés fejezte ki a la-
kosság megváltozott hangulatát.

A harmadik fejezetben (1989.
Az átmenet második éve) a szerzõ be-
mutatja, miként vált teljessé az
1988-as félfordulat. 1989 februárjá-
ban az állampárt újjáértékelte 1956
helyét a magyar történelemben, és
hozzájárult a többpártrendszer visz-
szaállításához. Létrejött az Ellenzéki
Kerekasztal, ismét nemzeti ünnep
lett március tizenötödike. Újrate-
mették Nagy Imrét, ami kizárta a
visszaút lehetõségét. A sors különös
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